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Vi har i denne utredningen gitt en bakgrunnsoversikt over forholdet mellom naturvern og urfolk både i et historisk og 
dagsaktuelt samt et internasjonalt nasjonalt og et regionalt perspekltiv. Naturvern i urfolksområder har helt fram til 1990-

tallet i stor grad vært ensbetydende med vern uten særlig hensyn til urfolk sin tradisjonelle anvendelse av sine bruks- og 
leveområder. Internasjonalt har særlig prosessene som følger etter Rio-konferansen i 1992 skapt et gjennombrudd for at 

urfolk nå kan både eie og forvalte verneområder og at urfolks tradisjonelle bruk og vern av biodiversitet kan forenes. 

Utredningen gir en overordnet vurdering av den økonomiske og kulturelle betydning av bruk av naturressursene i 
kommunen for innbyggerne i Karasjok, i historisk tid og i dag samt en introduksjon til samisk natur – og kulturforståelse 

samt noen sentrale begreper i samisk naturbruk.  Litteraturgjennomgangen avdekker et samisk ressursforvaltningssystem 

med historisk kontinuitet og sammenheng mellom kulturformer og næringsmønstre der reindriftssamer og fastboende med 
små viddegårdsbruk (dálonat) kompletterer hverandre og samarbeider gjennom verdeinstitusjonen. I dette systemet har hver 

bygd sitt tradisjonelle bruksområde hvor også reindriftsamene har rettigheter, og hvor enkeltfamilier kan ha fortrinnsrett til 

enkelte slåtteområder (niitu) fiskevann og multemyrer. Selv om bruken har avtatt i etterkrigstida, og spesielt de siste tiårene, 
er den fortsatt omfattende og representerer en lang historisk kontinuitet. I dag brukes området særlig til elgjakt, 

multesanking, småviltjakt/fangst og fiske. For mange inngår dette i deres birgejupmi. Vi har vurdert dagens bruk i forhold 

til standard vernebestemmelser for nasjonalpark og kommet til at iverksetting av disse ville medføre store negative 
konsekvenser for den lokale bruken. Den viktigste negative effekten er at totalforbud mot motorferdsel i praksis vil gjøre 

store deler av det foreslåtte utvidelsesområdet utilgjengelig for betydelige deler av dagens lokale bruk. Dette gjelder særlig 

elgjakt og multebærpukking, men også fiske. Det kan være i strid med brukernes urfolksrettigheter.  Dette må man regne 
med at vil føre til økt brukspress på andre områder. Naturmangfoldloven, Finnmarksloven og internasjonal urfolksrett 

forutsetter at naturressursene i fylket forvaltes på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne og særlig som grunnlag for 

samiske formål. Vi anser at dette krever en likestilling mellom vern av naturmangfold og tradisjonelle samiske naturbruk i 
verneområder. Vi har på bakgrunn av dette annført at formålsparagrafeen for de nye verneområdet bør sidestille bærekraftig 

bruk og biodiversitetsvern, og legge mindre vekt på allmenhetens friluftsliv Vi har også drøftet vernekategori og kommet til 

at kategorien landskapsvernområde ser ut til å gi bedre muligheter for å integrere en viss motorferdsel enn kategorien 
nasjonalpark. Den vil også passe bedre for et gammelt samisk kulturlandskap. Som avbøtende tiltak for å redusere negative 

konsekvenser av vern etter standard vernebestemmelser har vi diskutert begrensing av det nye verneområdet mot øst, og 

foreslått vernebestemmelser/unntak som tillater bruk av elvebåt (med motor) og åpner for et antall kjørespor fastlagt 
gjennom forvaltningsplan. Vi forutsetter at forvaltningsplanen etablerer et nett av aksepterte traséer og at det etableres vilkår 

for bruken. Forvaltningsplanen må også i nødvendig utstrekning inkludere teknisk forsterking av traséer med bruer, klopper, 

plastnett etc Vi anser at uten å gjennomføre slike avbøtende tiltak som vi har skissert, er det mye som taler for at vern i sin 
konsekvens ville bety uakseptable inngrep i kulturen til denne gruppen samer. Det inngår ikke i vårt oppdrag å foreta en 

helhetsvurdering av bruks- og verneinteressene; kun å få fram de bofastes bruk og konsekvenser for den. Når vi ser 

verneforslagene i samband med den historiske utviklinga hvor de bofastes bruksområder og elementer i deres 
næringstilpasning er blitt redusert, står det klart for oss at dálonsamene for sin del ville være bedre tjent med at de foreslåtte 

områdene ikke ble vernet enn atde blir vernet. Selv om vi har søkt løsninger som kan forene bruk og vern, vil vern bety 

overføring av myndighet fra et lokalt domene til et sentralt nivå. Uansett løsninger betyr det at myndigheter og regelverk 

vil gjøre hverdagen mer tungvint for folk uten at det er sikkert at det oppfattes som legitimt og meningsfullt. Regjeringens 
vedtak om lokal forvaltning av verneområder kan være et utgangspunkt for å finne gjennomførbare forvaltningsløsninger i 

samarbeid med Arbeidsutvalget, kommunen og Sametinget. Dersom man ikke finner en felles løsning etter 

Naturmangfoldloven minner vi om at urfolk etter anbefaling fra IUCN eier og forvalter verneområder andre steder i verden 
og at Finnmarksloven åpner for, forpaktningsløsninger som evt. kan realisere andre former for lokal forvaltning. Vi vil 

understreke at samene har forventninger om reell demokratisering på naturforvaltningsfeltet, og at det er viktig at 

myndighetene bygger tillit gjennom å fremme løsninger som i tillegg til å oppfylle formalia, også kan skape lokal 
oppslutning  

 

Emneord 
Meahcci, Tradisjonell samisk bruk, samisk kultur, naturmangfold, bærekraftig bruk, dálonat, 

verneområder, birgejupmi, lokal forvaltning, tillit 
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FORORD 

 

Foreliggende utredning er et oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark, 

Miljøvernavdelingen. Oppdraget inngår i saksbehandlingen i forhold til foreliggende 

forslag om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. 

 

Kartlegging og rapportering av lokal bruk er foretatt av prosjektmedarbeiderne Cand. 

scient. Jan Idar Solbakken og Master of science Heidi Kitti. Prosjektleder Dr. scient. 

Jan Åge Riseth har skrevet de generelle delene og redigert rapporten.  

 

Vi takker for oppdraget. Vi takker Bente Christiansen, Ørjan W. Jenssen og Jostein 

Fløgstad i Fylkesmannens Miljøvernavdeling og medlemmer av Arbeidsutvalget for 

utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark og kolleger ved Samisk høgskole for råd, 

veiledning, opplysninger og annen hjelp. All hjelp og bistand til tross. Vurderinger 

og konklusjoner er forfatternes ansvar. 

 

Vi ønsker oppdragsgiver og samarbeidspartnere lykke til med det videre arbeidet. 

 

Kautokeino/ Narvik, 15.februar 2010. 

 

Johan Klemet Hætta Kalstad    Jan Åge Riseth  

Fakultetsleder                 Prosjektleder 
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1  OPPDRAGET 
 

Oppdraget ”Lokal bruk av mulig utvidelsesområde for Øvre Anárjohka 

nasjonalpark” ble utlyst på DOFFIN-Database for offentlige innkjøp 23.02.2009 

med søknadsfrist 13.03.2009. Samisk Høgskole la inn anbud på oppdraget samme 

dag som søknadsfristen. Samisk Høgskole fikk melding om at vi fikk tilslaget 

07.04.2009. Etter møte med Fylkesmannens representanter og Arbeidsutvalget for 

utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark 26.05.09 var en omforent kontrakt var klar 

29.05.09.  

 

Det foreslåtte utvidelsesarealet er på 624,6 km2, av dette er ca 302 km2 

lauvskogsareal og ca 126 km2 barskogsareal (Fylkesmannen i Finnmark et al. 

2010)
1
.I utlysningen heter det bl.a. om oppdraget:  

 
”Bakgrunn 

 

Fylkesmannen i Finnmark arbeider i Karasjok og Kautokeino kommuner med en 

verneplan for mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Arbeidet omfattes av 

plan- og bygningslovens regler for konsekvensutredninger og er avgrenset 

geografisk av et utredningsområde. 

 

Som grunnlag for verneforslag og konsekvensutredning skal blant annet lokal bruk 

av utredningsområdet utredes. Med lokal bruk menes bruken av utmark av den 

fastboende befolkningen i Karasjok og Kautokeino kommuner. 

 

Hytter og hyttebruk utenom reindrift, evt. masseuttak, jakt og fangst, fiske, 

bærplukking, vedhogst til egen bruk, høsting av råmaterialer til duodji, motorferdsel 

tilknyttet disse aktivitetene med snøskuter, barmarkskjøretøy og elvebåt hører inn 

under emnet. Også annen lokal småskala aktivitet som eks. guiding/reiselivsaktivitet 

i utredningsområdet skal omtales. 

 

Reindriftsnæringens arealbruk skal utredes separat, men kan kort omtales der det er 

relevant for helhetsbildet. Utredningen har ikke som mål å dokumentere 

enkeltpersoners eller gruppers rettigheter til områder, jf. Finnmarkskommisjonens 

mandat, men det er relevant å belyse hvilke grupper eller enkeltpersoner som 

tradisjonelt har brukt og/eller i dag bruker konkrete områder. 

 

Nærmere om tilbudet og kompetanse 

 

• Det kreves kompetanse innen samisk språk, kultur, samfunnsforhold og historie, 

herunder den plass meahcci har i samisk kultur og livsanskuelse. …………….. 

 

• Tilbudet må inneholde skisse over metode for hvordan arbeidet skal legges opp. 

…………………… 

 

Krav til utredningen 

Utredningen må omfatte følgende:  

 

                                                 
1
 Fylkesmannen i Finnmark – Landbruksavdelingen, Skogbrukssjefen i Finnmark, 

Finnmarkseiendommen (2010): Konsekvenser for skogbruk og trenæring i forbindelse med foreslått 

utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark. Fagrapport skogbruk. 
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1. En overordnet vurdering av den økonomiske og kulturelle betydning av bruk av 

naturressursene i kommunen for innbyggerne i Karasjok, i historisk tid og i dag. 

Herunder en introduksjon til sentrale begreper som meahcci, birgejupmi, niitu mv. 

Bruken av stedsnavn sier mye om et områdes betydning/bruk for lokalbefolkningen, 

dette skal omtales nærmere for utredningsområdet, evt. også noen eksempler ellers i 

kommunen. (Eks. Basevuovdi)  

2. En nærmere omtale av betydningen av utredningsområdet i forhold til punkt 1.  

Alle relevante aspekter av befolkningens bruk skal belyses, herunder også det som 

måtte komme fram i forhold til dagens nasjonalpark.  

3. En mest mulig konkret beskrivelse av historisk og nåtidig bruk av det geografiske 

området.  

Tidligere slåtteområder (niitu) med tilhørende bruksområder for familier skal 

skisseres på kart. Spesielt dagens brukstyper, årstidsbruk, omfang og bruken av 

delområder skal angis så konkret som mulig. Forskjeller mellom tidligere og nåtidig 

bruk (brukstyper, høstingsmetoder) skal omtales nærmere. Bruken skal vises på kart.  

4. En vurdering av dagens bruk i forhold til standard vernebestemmelser for 

nasjonalpark. Egen omtale av sekundæreffekter (eks. økt brukspress i andre områder, 

kostnader ved elgjakt mv.).  

5. Forslag til avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser av vern etter 

standard vernebestemmelser, fokusert på grensedragning, vernebestemmelser/unntak 

og vernekategori (alternativ verneform er landskapsvernområde). Motorferdsel 

forventes å bli et sentralt stikkord.  

 

Tidsfrister og økonomisk ramme  

……………………………………… 

Foreløpige resultater og vurderinger skal framlegges for lokalt arbeidsutvalg på møte 

i Karasjok før ferdigstillelse, dvs. arbeidsutvalget som skal brukes som en 

referansegruppe for utredningen. Reise og deltakelse på møtet inngår som del av 

oppdraget. Også innspill til kontaktpersoner/intervjupersoner lokalt skal innhentes 

fra medlemmene i arbeidsgruppen, men dette kan gjøres over telefon. ” 

 

I Samisk Høgskoles tilbudsbrev står det bl.a.: 
 

Gjennomføring 

Metode 

Prosjektet forutsettes gjennomført med en kombinasjon av litteratur- og arkivstudier 

og informantintervjuer, med hovedvekt på det siste, og i noen grad supplert av 

befaringer for å få oversikt over området. Vi tar også sikte på å gjennomføre en 

tilsvarende spørreundersøkelse som gjorde for Kautokeino. 

 

Vi vil i grove trekk gjennomføre utredningen på tilsvarende måte som utredningen 

for Kautokeino, men vi vil gjøre noen justeringer på bakgrunn av de erfaringer vi har 

gjort. Først og fremst tar vi sikte på å få til en bedre integrasjon av de ulike delene av 

utredningen gjennom å bruke tradisjonell samisk terminologi om meahcásteapmi 

(”naturbruk”) mer aktivt i intervjusituasjonene enn vi klarte å gjøre i Kautokeino. Vi 

har merket oss beskrivelsens punkt om arbeidsutvalg/referansegruppe, og vil ta sikte 

på å etablere en dialog med denne gruppen alt fra starten.  

 

Generell beskrivelse 

Vi forutsetter at vår utredning for Kautokeino vil danne et brukbart utgangspunkt for 

drøftingen av generelle begreper, men vi vil rette oppmerksomheten mot de 

forskjeller som eksisterer mellom Karasjok og Kautokeino. Vi forutsetter at 

referansegruppen kan bistå oss her. Ut fra vår allmenne kjennskap og støttet av et 

foreløpig litteratursøk, synes det skriftlige kildematerialet å være noe mer spredt og 
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noe mindre tilgjengelig enn i Kautokeino Den generelle beskrivelsen vil ta 

utgangspunkt i en analyse av det skriftlige materialet supplert med en 

spørreundersøkelse, evt. også materiale fra informantintervjuer. Selv om 

spørreundersøkelsen for Kautokeino ga interessante resultater, ser vi at det er mulig å 

nyansere en slik undersøkelse slik at vi om mulig får et enda mer presist bilde av de 

som svarer og hvordan de bruker meahcci. Generelt er vi opptatt av å utnytte det 

potensialet som ligger i metodetriangulering da bruk av flere metoder vil øke 

validiteten av undersøkelsen, dvs. gjøre resultatene mer pålitelige.  

 

Betydning og bruk 

Vi har foreløpig ikke så god oversikt over det skriftlige materialet, men i den grad 

dette gir dårlig dekning kan det i noen grad kompenseres med intervjumateriale. For 

intervjuarbeidet vil ta utgangspunkt i egen lokalkunnskap og referansegruppen, evt. 

andre lokalkjente slik at vi får etablert grendekontakter som kan lede oss videre til de 

informantene som har best oversikt over dagens bruk.  

 

Vurdering og avbøtende tiltak 

Dette vil bygge på vurderinger både av bruk og betydning. Her vil hvem som bruker 

hvilke områder og folks forhold til tradisjon være sentralt. Er det for eksempel slik at 

deler av befolkningen i Karasjok i løpet av de siste tiårene har utviklet en mer 

”urbant” mønster for utmarksbruk og vil tilpasse seg evt. nye restriksjoner gjennom å 

ta i bruk andre områder og dermed forårsake ”sekundæreffekter” eller er det slik at 

tradisjonen står så sterkt at de aller fleste fortsatt vil bruke de områder de og deres 

slekt har tilknytning til? I intervjusituasjonene vil vi i tillegg til å presentere 

standardregelverk også legge vekt på å presentere/ drøfte de mest aktuelle alternative 

regimer, spesielt landskapsvernområde og finnmarkslovens betydning, for å sikre at 

intervjupersonene får et realistisk bilde av de endringer som en kan forvente som 

følge av vern..  

 

De endelige vurderingene og anbefalingene vil ta stilling til hvilke justeringer i 

regelverk i forhold til standard som er ønskelige ut fra ivaretakelse av både 

verneformålet og lokalbefolkningens bruk.   ..”. 

 

 

Som det går fram av anbudsbrevet hadde vi tatt med gjennomføring av en 

spørreundersøkelse rettet mot Karasjoks befolkning tilsvarende den vi gjennomførte 

for Kautokeinoutredningen.  På møtet 26.05 kom det fram at Fylkesmannen ikke 

anså dette som interessant. Vi har derfor tatt dette ut av arbeidsopplegget.  

 
 I kontrakten heter det bl.a.: 

 

”Prosjektorganisering og gjennomføring 

Oppdragstaker har ansvar for organisering og gjennomføring av prosjektet innenfor 

de rammer som fastlegges i denne kontrakten. Oppdraget er konkretisert gjennom 

Fylkesmannens utlysningstekst på Doffin, nærmere metodebeskrivelse mv. i 

oppdragstakers tilbudsbrev datert 13.03.09 og denne avtalen. Fylkesmannen har 

følgende spesifiseringer til oppdraget: 

 

 Det framgår av utlysningen at oppdragstaker skal vurdere lokal bruk opp mot 

standard vernebestemmelser og foreslå avbøtende tiltak/justeringer. Standard 

vernebestemmelser skal imidlertid ikke holdes opp som et ”skremmebilde” for 

intervjuobjekter som kanskje ikke alltid får med seg at disse ikke er 

verneforslaget, men et formelt utgangspunkt i en prosess som søker å kombinere 

vern og bruk. Intervjuer bør være løsningsorientert mot en slik kombinasjon 
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 Det må framgå med tydelighet hva som er tidligere bruk og pågående/dagens 

bruk.” (vår utheving) 

 

Oppsummering 
Sett under ett vil det grunnleggende arbeidet i oppdraget bestå i (a) kartlegging av 

samt (b) vurdering av betydningen av den fastboende befolknings historiske, men 

særlig dagens bruk av utmarka, både generelt men særlig spesielt i de foreslåtte 

verneområdene og det ene etablerte verneområdet. Neste trinn er en (c) vurdering av 

dagens bruk i forhold til standard/gjeldende vernebestemmelser for å identifisere 

eventuelle problemområder, mens det siste trinnet er (d) å foreslå tiltak eller 

løsninger som kan bidra til å redusere eventuelle problemer og om mulig å forene 

bruk og vern.  

 

Trinnene i arbeidet bygger på hverandre og alle er derfor viktige, men vi oppfatter 

det siste punktet som det viktigste da det er direkte innspill til planprosessene som 

arbeidet inngår i. Vi vil derfor legge vekt på å trekke inn et bredt materiale for 

vurdering av bruk/vernproblematikken ved å knytte arbeidet opp mot 

forvaltningshistorie og aktuell forskning.  Vi har derfor tatt inn et generelt 

bakgrunnskapittel som vi bruker som et vurderingsgrunnlag for utredningen. 
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2 BAKGRUNN OG VURDERINGSGRUNNLAG 
 

Det er ikke tilfeldig at den nye loven som avløste Naturvernloven av 1970 og trådte i 

kraft 1.7.2009, har fått navnet Naturmangfoldloven. En av vår tids største 

utfordringer for naturvernet, er at stadig flere arter forsvinner, også i Norge, blant 

annet gjennom at levestedene deres blir forringet eller ødelagt. Riksrevisjonen har 

felt en knusende dom over norsk arealpolitikk og konkludert med områder, som 

Stortinget har vektlagt at skal ivaretas blir nedbygd; store sammenhengende 

naturområder, snaufjellet/skoggrensa, strandsonen og langs vassdragene (Berntsen og 

Hågvar, 2008). Denne utfordringen tilsier at et vesentlig utgangspunkt for etablering 

av verneområder vil være deres eventuelle bidrag i forhold til å redusere tap av 

biologisk mangfold.  

 

Formålsparagrafen i Naturmangfoldloven, som dekker hele naturforvaltningsfeltet, 

setter formålet med områdevern inn i en videre sammenheng:  

 
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 

slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur” (Naturmangfoldloven, 2009:§1). 

  

Mens Naturmangfoldloven (NML) som regulerer områdevernet i Norge regulerer 

Finnmarksloven (FL) som eiendomsforholdene i Finnmark og er derfor 

grunnleggende i arealdisponeringen i fylket. Finnmarkslovens formåls paragraf (§ 1) 

er utformet slik: 

 
”Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark 

fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for 

innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 

utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv” (Finnmarksloven, 2005).  

 

Vi ser umiddelbart at det er likheter i formål for begge lovene. Vi skal komme 

næremere tilbake til disse sentrale lovene og sammenhenger mellom dem i 2.7.  

 

Vårt oppdrag er knapt og konkret formulert (kapittel 1), og vi har.selv valgt å bruke 

dette kapittelet til å sette oppdraget i perspektiv med en introduksjon til temaet urfolk 

og områdevern. Vi fører dette fram til en utdyping av vurderingsgrunnlaget for 

oppdraget, gjennom en statusoppsummering for dagens regelverk. Til tross for sin 

relevans er dette et tema som er lite fokusert i Norge utover det som framkommer i 

forarbeidene til Naturmangfoldloven. Vi inkluderer dette kapittelet selv om det ikke 

er bestilt fra oppdragsgiver. Temaet er relativt komplekst, og det har skjedd 

betydelige endringer i rettstilstand og lovverk over kort tid, men vi mener at alle som 

er involvert i verneprosesser i Finnmark og Sápmi for øvrig har behov for å ha en 

viss kjennskap til denne bakgrunnen. 
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2.1  Verneområder og urfolk  
 

Vern av naturområder gjennom formelle lovbaserte vedtak, slik vi kjenner det både i 

Norge og fra mange land verden rundt, har en moderne
2
 historie som går tilbake til 

etableringen av Yellowstone Nasjonalpark i Wyoming, USA, i 1872
3
. Det som siden 

har blitt kjent som Yellowstonemodellen er basert på tre grunnforutsetninger: (1) 

klare grenser, (2) hovedsakelig statsgrunn og (3) mennesker kun som gjester (Adams, 

2005). For egen del vil vi antyde at modellen gjerne kunne utvides med to punkter 

til: (4) et naturvitenskap  kunnskapsgrunnlag og (5) en sentralistisk (”top-down”) 

forvaltningsmodell. 

  

Tenkningen bak modellen har røtter bak til 1600-tallet og opplysningstidas Europa. 

Filosofen Rene Descartes etablerte skillet mellom menneske og natur ved å skille 

mellom ånd (som tenker) og materie (som har utstrekning). Viktig i vår sammenheng 

er også filosofen John Locke som, slik Nils Oskal (2001) har trukket fram, 

formulerte doktrinen om terra nullius (land som ingen eier)
4
. Den innbefattet at 

urfolk, fordi de var jegere og nomader, ikke brukte landet intensivt nok til å etablere 

verken eiendomsrett eller territorial suverenitet. Opplysningstidas fornuftstenkning la 

ellers grunnlaget for å frikoble naturen fra det sosiale og kulturelle fordi menneskene 

kunne unnslippe naturen og selv gjenskape den, dvs. bli naturens herrer.  

 

De europeiske immigrantenes kolonisering av den amerikanske Vesten kan sees som 

et kroneksempel på brutal realisering av dette natursynet med både (1) systematisk 

nedslakting av det opprinnelige dyrelivet, spesielt bison som ble nesten utryddet, og 

(2) hensynsløse kriger og massakrer, fordriving, internering og tvangsassimilasjon av 

præriens urfolk; for å gi rom for åkerland og kvegavl (Järvinen och Miettinen 1988). 

Noen av immigrantene reagerte likevel på den totale forvandlingen av det 

opprinnelige naturmiljøet og fremmet ideen om at villmark, dvs. ubebodd og 

upåvirket natur, var verdifull og burde bevares
5
 (Ward, 1996). Yellowstoneparken 

ble etablert mot slutten av de hvites erobring av Vesten, mens den amerikanske 

hæren enda førte brutale kriger mot de stammene av innfødte amerikanere som 

motsatte seg å bli plassert i reservater. I Yellowstone ble stammene Shoshone, 

Bannock og Crow fredløse i eget land. Et litt senere eksempel gjelder Grand Canyon 

Nasjonalpark. Her hadde Havasupaifolket sine tradisjonelle vinterjaktmarker på 

platået ved Coloradoelva. På grunn av parken mista de livsgrunnlaget sitt og hele 

stammen endte i 1920-åra opp som lønnsarbeidere for villmarksturister (Jacoby, 

2001).  

 

For urfolk i mange land har etablering av nasjonalparker og verneområder ofte 

betydd at de har blitt marginalisert, usynliggjort og fratatt rollen som 

ressursforvaltere i egne områder (Poirier and Ostergren 2002). Det foreligger en 

                                                 
2
Det finnes en del kjente Europeiske eksempler på fredningstiltak tilbake til 1500-tallet (Huse, 1975), 

men de har begrenset relevans i vår sammenheng. 
3
Yosemite nasjonalpark i California ble fredet i 1862, men ble nasjonalpark først i 1890 (Ward 1996, 

NOU 2004:28).  
4
Dette er påfallende da den baskiske rettslærde di Vittoria så tidlig som i1532 hadde formulert urfolks 

rettigheter i tråd med vår tids urfolksrett.  Det er imidlertid en nærliggende forklaring at Locke’s syn 

var mer i samsvar med kolonimaktenes interesser (Riseth, 2005). 
5
The Sierra Club (navn etter Sierra Nevada) ble etablert i 1892. Den er fortsatt virksom i både USA 

og Canada som en miljøorganisasjon av samme type som Norges Naturvernforbund. 
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rekke studier som bekrefter et slik bilde basert på erfaringer fra både Afrika, 

Australia, Russland, USA, Brasil, Mexico, Malaysia og Midt-Østen (Chatty 1998, 

Neuman 1998, Hitchcock 2002, Poirier and Ostergren 2002, Fearnside 2003, 

Nicholas 2005, Smardon and Faust 2006); praktisk talt over det meste av kloden. 

Adams (2003) oppsummerer at fram til 1990-årene var den konvensjonelle 

betydningen av etablering av nasjonalparker undertrykking av lokalbefolkningens 

ressursbruk og framtvunget frafall av etablerte rettigheter og mønster for 

ressursbruk.  

I tillegg til dette argumenterer den australske forskeren Michael Adams, som 

også har arbeidet i Sverige, for at det er betydelig forskningsmessig grunnlag for å 

hevde at verneområder er en restkategori. I stedet for primært å være representative 

for fordelingen av habitatene til sjeldne arter, er de mer representative for områder 

som ikke trenges til andre formål. Årsaken til dette er at i mange land er verne – og 

miljøvernmyndigheter relativt svake aktører i forhold til utbyggingsinteresser og 

myndigheter som fremmer disse (Adams, 2005). 

 

2.2  Realisering av vernetanken  

 

Yellowstoneparken ble etablert som ”en offentlig park eller fornøyelsesområde til 

nytte og glede for folket”
6
 (Ward, 1996:326). Det sies om både Yellowstone og 

Yosemite, i Sierra Nevada, at de kunne bli vernet fordi områdene knapt ble ansett å 

ha økonomisk verdi. Det er likevel ikke tvil om at ideen om at villmark var verdifull 

og burde bevares gradvis slo rot og var et viktig element i etableringen av 

nasjonalparker i USA fra slutten av 1800-tallet og videre inn på 1900-tallet (Ward, 

1996). I Europa førte trusselen om utryddelse av visse plante- og dyrearter til et 

bevisst naturvernarbeid omkring århundreskiftet. Pionerene var vanligvis naturvitere, 

gjerne botanikere (Huse, 1975). 

Vernetanken kom til Norden før forrige århundreskifte. Den finlandssvenske 

polarforskeren Nordenskiöld var en viktig pioner og fremmet forslag om å opprette 

nasjonalparker i Sverige allerede i 1890. Riksdagen vedtok i 1909 en lov om 

nasjonalparker og alt samme år ble det etablert ni svenske nasjonalparker – de første 

i Europa, og sju til mellom 1918 og 1962. Finland fikk sin første naturvernlov i 1923 

og sine første nasjonal- og naturparker i 1938. 

I Norge ble ideen om etablering av nasjonalparker lansert i et foredrag på Den 

Norske Turistforenings generalforsamling i 1904 av to professorer; botanikeren N. 

Wille og geografen Yngvar Nielsen
7
 (Bjørkeng, 2005). De oppnådde å få vedtatt en 

lov om naturfredning i 1910. Det ble foretatt en del plantelivsfredninger etter denne 

loven, også av større områder. Et kjent eksempel er fredningen av plantelivet på 55 

km
2
 av Nedalsmyrene ved Sylene i Sør-Trøndelag. Fredningen ble likevel ikke til 

hinder for neddemming av myrene ved vassdragsregulering (Huse, 1975). Et annet 

kjent eksempel er Junkerdalsura i Saltdal kommune i Nordland hvor et 

plantelivsfredningsområde ble etablert i 1928, utvidet i 1935, og senere er blitt en del 

av Junkerdal nasjonalpark opprettet i 2004 (DN, 2008a). Professor i naturvern 

                                                 
6
Vår oversettelse 

7
Nielsen er ellers kjent for den såkalte ”invasjonshypotesen” framsatt i et tilsvarende foredrag i 1891. 

Hovedinnholdet i den var at samene ikke kom sør for Namdalen og Jämtland før 16 og 1700-tallet. 

Hypotesen vant umiddelbar aksept hos myndighetene, rimeligvis fordi den passet med bøndenes 

interesser. Den hadde sterk innflytelse på norsk same- og reindriftspolitikk til professor Knut 

Bergsland fra 1970 av påviste at den var uholdbar, men den hadde fortsatt innflytelse på 

rettsavgjørelser i Rørosområdet på 1990-tallet (Jünge, 2005). 
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Sigmund Huse (1975) karakteriserer etterkrigstida og endringene i naturinngrepenes 

karakter slik: 

 
”Det teknologiske sprang som fulgte den annen verdenskrig, medførte at 

naturinngrepene fikk en annen dimensjon enn før. Mange av de endringer 

som tidligere hadde skjedd i landskapsbildet utenom de rent urbane 

områder, i første rekke selve oppdyrkingen, representerte en reversibel 

tilstand – dvs. alt ville gå tilbake til et naturlandskap i overskuelig tid 

dersom bruken opphørte. Det gamle kulturlandskapet, formet av primær-

næringene, representerte en slags økologisk likevektstilstand med naturen 

som menneskets aktivitet opprettholdt, uten helt eller varig å utsjalte 

naturlandskapets komponenter. Vi kan betrakte dette landskapet som et 

”semi-naturlig landskap”. 

Endringene i det ”sekundære kulturlandskap” – dvs. det landskap som er 

preget av teknifiseringen – er karakterisert ved at inngrep av irreversibel 

karakter er blitt langt mer omfattende. Urbaniseringen har sprengt grensene 

mot jordbrukslandskapet, mens hele fjellvidder og dalfører totalt har skiftet 

karakter så vel økologisk som visuelt” (Huse 1975:33). 
 

Huse (op.cit.) legger vekt på at de omtalte endringene, både i omfanget av og 

konsekvensene av naturinngrepene, styrket behovet både for en mer tidsmessig 

naturvernlovgivning samt oppbygning av et moderne forvaltningsapparat. I tillegg til 

behovet for å sikre verneområder er denne forfatteren også opptatt av behovet for 

bestemmelser som vernet landskapet i sin alminnelighet, dvs. størsteparten av 

landskapet som aldri kan bli fredet. Reformene som kom i etterkrigstida etablerte 

både ny lovgivning og bygde ut ett nytt forvaltningsapparat. 

 

2.3  Naturvernmyndigheter og verneplaner 
 

Reformene startet med at en naturvernlov ble vedtatt i 1954. I 1955 ble det opprettet 

en egen sentraladministrasjon og Statens Naturvernråd ble etablert som fagkyndig 

rådgivende organ for myndighetene. Oppbygningen av en ytre fagetat startet med 

den første naturverninspektør i 1960. Ny Naturvernlov ble vedtatt i 1970. 

Miljøverndepartementet (MD) ble opprettet i 1972. Fylkesmennenes 

Miljøvernavdelinger ble opprettet i 1982. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble 

opprettet 1985. De viktigste typene verneområder i Naturvernloven av 1970 var: 

Nasjonalpark, landskapsvernområde og naturreservat (se vedlegg 1). Disse er også 

videreført i Naturmangfoldloven av 2009.  

Landets første nasjonalpark (Rondane) ble etablert alt i 1962 og Naturvern-

rådet la fram sin første nasjonalparkplan i 1964. Den ble vedtatt av Stortinget i 1966 

og satt ut i livet slik at 13 parker var etablert allerede i 1975. Naturvernloven danner 

ellers grunnlaget for fylkesvise tematiske verneplaner for ulike naturtyper og 

verneplan for barskog.  

Videre la Statens Naturvernråd i 1986 fram sin andre innstilling til 

nasjonalparkplan som NOU 1986:13. Planen ble lagt fram for Stortinget som St. 

meld. Nr. 62 (1991–92) og vedtatt i april 1993. Den omfattet da 46 forslag: 20 nye 

nasjonalparker, 16 landskapsvernområder, 1 naturreservat og utvidelse av 9 

eksisterende nasjonalparker. Et uttalt sentralt mål i landsplanen er å bevare større 

sammenhengende urørte, eller i det vesentlige urørte, naturområder med bakgrunn i 

at arealet av "villmarksprega" natur i Norge har blitt vesentlig redusert i løpet av det 

20. århundret. Planen tar også sikte på å bevare områder som til sammen dekker 
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variasjonsbredden i landets ulike naturgeografiske regioner (NUB 1977:34). Planen 

har også lagt vekt på følgende: 

 

 ønske om sikring av områder med landskapsmessige verneverdier/stor-

slagenhet  

 nødvendigheten av å ta vare på spesielle biotoper for vern av planter og 

dyr  

 ønske om å sikre verdifull vassdragsnatur og verdifulle marine områder  

 hensyn til friluftsliv og kulturminner  

 

I 2008 var om lag 14,3 prosent av Norges fastlandsareal vernet etter naturvernloven. 

Høyfjellsområder dominerer i arealomfang (www.dirnat.no), mens andre naturtyper 

er underrepresentert, bl.a. kyst- og sjøområdene. Denne skjevfordelingen er i 

samsvar med Adams’ argumentasjon (over) for at verneområder er restområder 

(Arnesen and Riseth, 2009, Riseth 2009). Verdens naturvernunion (IUCN) har som 

mål at alle land skal verne minst 15 prosent av alle naturtyper. Nasjonalparkplanen er 

forutsatt sluttført innen 2010. Gjennomføring av de fylkesvise verneplanene for myr, 

våtmark, edelløvskog, rik løvskog og sjøfugl ved kysten vil bl.a. føre til at flere kyst- 

og lavlandsområder vernes (DN, 2008a).  

  

 

2.4  Områdevern i samiske områder 
I den første nasjonalparkplanen dominerte nasjonalparker etablert innenfor det 

samiske reindriftsområdet
8
 som utgjør om lag 40 % av fastlands-Norges areal. Av de 

første 13 nasjonalparkene etablert innen 1975 gjaldt det 10 av 13 parker og utgjorde 

da 83 % av vernearealet, mens Sør-Norge sør og vest for det samiske 

reindriftsområdet
9
, som utgjør ca. 60 % av fastlands-Norge bare hadde fått 3 

nasjonalparker (se figur 1 og vedlegg 1).  I perioden 1980–1991 jevnet dette mer seg 

ut i areal, særlig fordi Hardangervidda ble etablert som landets største nasjonalpark 

med nesten 3500km
2
. Den andre nasjonalparkplanen iverksatt fra 2001 har hittil 

medført til etablering av 11 nye nasjonalparker og utvidelse av 10 av parkene fra den 

første planen. I 2008 hadde Norge 29 nasjonalparker på Norges fastlandet. 17 av 

disseligger innenfor det samiske reindriftsområdet og de utgjør nå 52 % av 

vernearealet.  

I Finnmark ble både Stabbursdalen og Øvre Pasvik nasjonalparker etablert i 

1970 og utvidet i henholdsvis 2002 og 2003, mens Øvre Anárjohka nasjonalpark ble 

etablert i 1975. Ressursutvalget for Finnmarksvidda (NOU 1978:18) hadde som 

oppdrag å utarbeide en samlet plan for vern og bruk av Finnmarksvidda og 

tilgrensende områder. Utvalget foreslo etablering av det som ble Reisa nasjonalpark i 

1986, utvidelsen av Stabbursdalen nasjonalpark (se over) og også den utvidelsen av 

Øvre Anárjohka nasjonalpark som vi nå utreder.   

 

                                                 
8
Kalt Sápmi i figuren (selv om arkeologisk forskning har gitt indikasjoner på at det samiske området i 

Sør-Norge kan ha hatt en betydelig større utbredelse sørover og vestover enn dagens formelle 

reindriftsområde, men vi har valgt å bruke dette området fordi det har en offisiell status). 
9
Sør og vest for det samiske reindriftsområdet 
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FIGUR 1. VERNET AREAL SOM NASJONALPARK (NP) INNENFOR DET SAMISKE 

REINDRIFTSOMRÅDET (BENEVNT SÁPMI) OG UTENFOR KALT ”SØR-NORGE”, DVS. 

OMRÅDENE SØR OG VEST FOR REINDRIFTSOMRÅDET). EGNE BEREGNINGER BASER PÅ 

TALL FRA DN (SE VEDLEGG 2). 

 

I den andre landsplanen ble det foreslått at Goahteluoppal ble utvidet til et forslag om 

nasjonalpark, som en utvidelse av Reisa nasjonalpark (NOU 1986:13). Denne planen 

foreslo også Seiland og Varangerhalvøya nasjonalparker som begge ble etablert i 

2006. 

 

Når det gjelder landsplanene for nasjonalparker, og iverksettingen av dem, er det 

påfallende at til tross for at samiske områder dominerte i fra starten av den første 

planen og fortsatt er i majoritet, både i antall parker og areal, så har dette fått et svært 

begrenset fokus. Samiske organisasjoner (NSR
10

, SLF
11

, NRL
12

) som uttalte seg til 

den andre landsplanen er i utgangspunktet positive til vern av naturen men påpeker 

flere svakheter i vernearbeidet (St. meld. 62, 1991–92): 

 

 manglende samisk representasjon i naturvernrådet (SLF) 

 henstilling om samarbeid med samene i stedet for iverksetting av tiltak 

over hodet på dem 

 sparsom behandling av samiske næringer (SLF) 

 kollisjon med samiske nærings- og bruksinteresser tilsier at vurdering av 

nye nasjonalparker derfor bør forelegges Sametinget
13

 (NSR) 

 Samerettsutvalgets innstilling om rettighetene til land og vann bør 

avventes (NSR) 

 sikring av reindriftsområdene mot skadelige inngrep har stor verdi, så 

derfor får planen en betinget støtte forutsatt at reindriftens hevd og 

rettigheter ikke blir skadelidende (NRL). 

 

Som fokusert foran, og også oppsummert i kap. 21 i Biomangfoldsutvalgets 

innstilling, er den internasjonale erfaringen at vern, fra pionerepoken et århundre 

tilbake, og også opp mot vår tid, ofte har betydd vern mot lokalbefolkning/urfolk. 

                                                 
10

Norske Samers Riksforbund 
11

Samenes Landsforbund 
12

Norske Reindriftssamers Landsforbund 
13

Høringsrunden fant sted i 1986-87, dvs. før Sametinget ble opprettet (1989). 
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Det har heller ikke vært uvanlig at etablering av verneområdene har medført 

turisttilstrømning som i neste omgang har ført til økt belastning på naturgrunnlaget 

og at dette har resultert i utvikling av fattigdom hos de opprinnelige beboerne og 

brukerne av områdene (NOU 2004:28). 

 

 

2.5  Internasjonale miljø- og urfolksprosesser 
 

Utestenging av lokal- og urbefolkninger og manglende deltagelse i oppretting og 

forvaltning av verneområder var et sentralt tema på den fjerde 

verdensparkkongressen i Caracas i 1992 og i enda sterkere grad på den femte 

verdensparkkongressen i Durban 2003. Denne kongressen kan sees som et 

gjennombrudd for en forståelse av at effektivt naturvern forutsetter at man ser vern 

ikke bare som et biologisk, men også et sosialt spørsmål. Kongressen la vekt på både 

fattigdomsbekjempelse, sosial rettferdighet, samfunnsmessig engasjement i 

vernespørsmål, bl.a. nye verneformer (Andrade, 2005).  

 

Verdens Naturvernunion (IUCN) reviderte sine vernekategorier allerede i 1994 

samtidig som organisasjonen anerkjente at urfolk både kan eie og forvalte 

verneområder. De nye vernekategoriene i naturvernunionens system er områder som 

tar sikte på samtidig å fremme bærekraftig bruk og opprettholde biodiversitet 

(Stolton and Oviedo, 2004). En av disse kategoriene, ”Ressursforvaltningsområde”
 14

 

er direkte relevant i bruk- og vernperspektiv da den legger en formell ramme for det 

tosidige formålet: bærekraftig ressursbruk og bevaring av biodiversitet (Riseth och 

Holte, 2008). Noen land praktiserer også ”Lokalsamfunnsforvaltede verneområder”
15

 

(Borrini-Feyerabend and Dudley, 2007). Utviklingen internasjonalt går stadig mer i 

retning av å involvere urfolk og lokalbefolkninger i opprettelse og forvaltning av 

verneområder (NOU 2004:28). Noen forskere frykter at det som nå er definert som et 

nytt verneparadigme kan undergrave arbeidet med konvensjonelle verneområder 

(Locke and Dearden, 2005), men urfolks interesser i vernespørsmål har de par siste 

tiårene utvilsomt fått en sterkere posisjon i det internasjonale forskersamfunnet 

(CESP and WCPA, 2006).  

 

I tilknytning til refererte betenkeligheter kan det være verdt å minne om at å feste for 

stor lit til formelle verneregimer kan bety falsk trygghet. Professor i statsvitenskap 

Elinor Ostrom, Indiana University, USA, er vår tids mest anerkjente 

fellesressursforsker og som første kvinne vinner av Nobelprisen i økonomi for 2009. 

Ostrom ble 11. september 2008 utnevnt til æresdoktor ved NTNU i Trondheim. På et 

tilknyttet seminar om tverrfaglige forskningsutfordringer presenterte Ostrom bl.a. 

resultatene fra en større studie av sammenhengene mellom formelle regimer og den 

praktiske forvaltningen av en lang rekke skogsområder (hovedsakelig i 

utviklingsland). Forskerne fant bl.a. at formelt eierskap ikke er avgjørende for 

hvorvidt forvaltningen er bærekraftig. Det synes å være viktigere at regimet er 

legitimt og effektivt gjennom å være godt tilpasset både det sosiale og det økologiske 

systemet (Ostrom and Nagendra, 2006).  

                                                 
14

Category VI- Managed Resource Protected Area: Protected area managed mainly for the 

sustainable use of natural ecosystems. Area containing predominantly unmodified natural systems, 

managed to ensure long term protection and maintenance of biological diversity, while providing at 

the same time a sustainable flow of natural products and services to meet community needs.  
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I samsvar med dette retter også Ostrom en generell advarsel mot å feste for stor lit til 

standardløsninger på komplekse forvaltningsutfordringer (Ostrom, 2007). Som 

Ostrom og Nagendra (2006) peker på, kan strenge reguleringer som ikke har 

forståelse blant lokale brukere, i verste fall virke stikk i mot sin hensikt. Et 

tankevekkende eksempel gjelder lokalbefolkningen i Kumaon i Nord-India. Tidlig på 

1900-tallet hadde de britiske kolonimyndighetene satt i gang et omfattende skogvern 

som kriminaliserte lokalbefolkningens tradisjonelle bruk. Dette resulterte i 1920-

årene til hundrevis av skogbranner og andre regelbrudd. Etter undersøkelser lokalt 

snudde myndighetene noen år etterpå helt om og overførte forvaltningsansvaret for 

skogen til landsbyene basert på noen generelle retningslinjer som også myndighetene 

aksepterte. Dette førte øyeblikkelig til omfattende nedgang i alle former for 

regelbrudd. Denne forvaltningsordningen er videreført. I 1990-årene har 

landsbyrådenes forvaltning lagt grunnlag for et omfattende skogvern og utvikling av 

en ny miljøbevissthet i området (Agrawal, 2005). 

 

Internasjonalt har ellers prosessene som fulgte etter FN-konferansen om miljø og 

utvikling i 1992 (Rio-konferansen); særlig Biomangfoldskonvensjonen (CBD), men 

også Agenda 21, gitt urfolks tradisjonskunnskap og tradisjonsbaserte praksiser en 

sentral plass i globale diskusjoner om bærekraftig ressursbruk og utvikling. CBD’s 

artikkel 8j pålegger statene som har ratifisert konvensjonen, gjennom egen 

lovgivning å bevare urfolks- og lokalsamfunnskunnskaper som har betydning for 

bærekraftig bruk av biologisk mangfold, mens artikkel 10c pålegger partene å 

beskytte og fremme sedvanlig bruk av ressurser i tråd med tradisjonelle praksiser 

som er forenlig med vern eller bærekraftig bruk. Det femte partsmøtet under denne 

konvensjonen vedtok et arbeidsprogram for iverksetting av artikkel 8j som omfatter 

å styrke urfolkenes kapasitet til å delta i beslutningsprosesser og politikkutforming 

(A. Schanche, 2001). I et prosjekt i regi av Nordisk Samisk Institutt
16

 (NSI) ble det 

vurdert hvilken oppfølging dette vil kreve for samiske forhold: 

 
”Overføring av myndighet til overordnete samiske organ er et nødvendig, 

men ikke tilstrekkelig virkemiddel. En demokratisering av 

beslutningsprosesser i miljøforvaltningen vil i tillegg kreve at samiske 

lokalsamfunn og lokale organisasjoner styrkes slik at deres kunnskaper og 

synspunkter kan komme til uttrykk, og at det utvikles arbeidsmetoder som 

tillegger dem likeverd og betydning” (A. Schanche, 2001:6).  

 

På det sjuende partsmøtet for konvensjonen (COP7) ble det i 2004 vedtatt et 

arbeidsprogram for områdevern som forutsettes sluttført innen 2010 for 

landområdene, og også et vedtak om full og effektiv urfolksdeltakelse innen 2008, 

både i forvaltning av eksisterende, og oppretting og forvaltning av nye verneområder 

(CBD, 2004). 

 

Omslaget med en begynnende inkludering av urfolkshensyn i de internasjonale 

miljøprosessene må forstås i lys av utviklingen i internasjonal urfolkspolitikk og -

rett. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (1966) var ett 

viktig grunnlag i det internasjonale menneskerettighetsvernet. Det ble likevel etter 

hvert tydelig dokumentert at minoritetsvern ikke var tilstrekkelig, men at urfolk 

verden over var spesielt marginaliserte og trengte særlig internasjonalt vern for sin 
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eksistens og overlevelse. Dette engasjerte både uavhengige fagpersoner, 

urfolksledere og etterhvert diplomater/utenrikspolitikere. Antropologer som arbeidet 

i forhold til urfolk, særlig i Latin-Amerika, etablerte på sluttenav 1960-tallet 

nettverket International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Samiske 

og nordamerikanske urfolksaktivister sto i spissen for å danne Verdensrådet for 

urfolk (WCIP
17

) i 1975.  

 

I regi av FN foregikk det på 1970-og 80 tallet et aktivt utredningsarbeid og et arbeid 

for anerkjennelse av urfolks grupperettigheter kom i gang. Arbeidsgruppen for 

urfolksspørsmål (WGIP
18

) ble nedsatt i 1982 og spilte en sentral rolle i prosessen 

fram mot vedtaket av FNs erklæring om urfolksrettigheter 13. september 2007. Det 

var en lang og krevende prosess. En av faktorene som bidro til at arbeidet førte fram, 

var at arbeidsgruppen helt fra starten åpnet møtene for urfolksdeltakelse. Dette la 

grunnlag for en dynamisk prosess, hvor ulike motsetninger kunne komme fram, 

allianser kunne bygges og hvor det ble reelle forhandlinger mellom urfolk og stater. 

Prosessen var til dels meget vanskelig, men resultatet betyr store framskritt for 

urfolks posisjon (Minde, 2005, 2007, Eide, 2007, Åhrén, 2007). 

 

Parallelt med denne prosessen foregikk det også en prosess i et annet FN-organ; Den 

internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO
19

). Bakgrunnen var at en tidligere ILO-

konvensjon ble sterkt kritisert av urfolkene fordi den bygde på assimilasjonspolitikk.  

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater ble etter noen 

års forhandlinger vedtatt i 1989. Konvensjonens artikkel 14 utrykker at urfolk har 

krav på å få anerkjent eiendoms- og besittelsesrettigheter til landområder som de 

tradisjonelt har rådet over (NOU 1997:5).  

 

Det er også viktig å være klar over at norske og samiske aktører spilte nøkkelroller 

under viktige faser av disse internasjonale prosessene, og at de til dels foregikk 

parallelt med de politiske prosessene som ble utløst av striden i Norge om 

utbygginga av Alta-Kautokeinovassdraget. En konsekvens av dette er bl.a. at 

nasjonale og internasjonale prosesser har påvirket hverandre gjensidig (Minde, 

2005). 

 

Et annet FN-organ som kan være relevant i vår sammenheng er WIPO (World 

Intellectual Property Organization) som er ansvarlig for å beskytte intellektuell 

eiendom gjennom internasjonalt samarbeid. Organet arbeider både med defensiv og 

positiv beskyttelse av tradisjonell kunnskap bl.a. gjennom patentering og 

lovbeskyttelse (www.wipo.int). 

 

 

2.6  Norges oppfølging av de internasjonale prosessene 
 

Mens Biodiversitetskonvensjonen er bindende for statene, er Agenda 21 en politisk 

viljeserklæring.  Agenda 21 har et eget kapittel om anerkjennelse og styrking av 

urfolks rolle og samfunn og også et kapittel som retter oppmerksomheten mot lokale 

myndigheter og aktiviteter (Posey and Dutfield, 1996). Mona Schanche (2001) 
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analyserte offentlige dokumenter for hvorvidt begge disse internasjonale 

miljøavtalene påvirket politikkutformingen for ressursforvaltning i samiske områder 

og fant f. eks. at bare et av tre relevante departementer la opp til å involvere 

Sametinget. Sametinget hevder også på sin side at det ikke har fått gehør i 

Miljøverndepartementet for sitt arbeid for å styrke sine muligheter for en samisk 

miljøpolitikk/miljøvernforvaltning ut fra de internasjonale intensjonene (Falch, 

2002).  

Agenda 21 synes imidlertid å ha fått andre virkninger da Stortinget i løpet av 

1990-tallet så behov for sterkere lokal forankring av og medvirkning i 

verneprosesser, dels som oppfølging av Agenda 21 og dels som følge av lokal(t) 

engasjement og motstand. Dette førte til både forsøk med lokal forvaltning av 

verneområder og den såkalte ”Fjellteksten” som tar sikte på å fremme kommersiell 

turisme i verneområdene (Arnesen och Riseth, 2008). Dette synes å ha vært 

medvirkende til at reindriftssamer som tidligere har vært ansett for å være 

overveiende positive til nasjonalparker har blitt mer ambivalente til etableringen av 

nasjonalparker innenfor reindriftsområdet (Riseth och Holte, 2008, Riseth, 2008).  

Selv om Norge var det første landet som ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169, i 

1990, og artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter også er et 

viktig grunnlag for Samerettsutvalget (NOU 1997:5), kan debatten om 

Samerettsutvalgets innstilling ha overskygget den folkerettslige utvikling innen 

miljø- og ressursforvaltning som er skissert over. Med de forbehold som følger av 

det ikke foreligger noen samlet oversikt over hvordan urfolkshensyn er søkt integrert 

i behandlingen av de enkelte verneplanforslagene i den andre nasjonalparkplanen, 

synes dette å være et felt hvor Norge har manglet en overordnet policy for å 

iverksette de framgangene som urfolk har oppnådd internasjonalt. Noen eksempler 

kan illustrere dette:  

  
Et forslag om utredning av nasjonalpark i Tysfjord-Hellemo var tatt inn i NOU 

1986:13 og fulgt opp som forslag i stortingsmeldingen. Her oppsummerte man 

positive merknader og at dette etter Fylkesmannes vurdering var det minst 

konfliktfylte forslaget i Nordland. Under behandlingen av selve vernesaken fra 1995 

viste det seg likevel å være meget konfliktfylt. Sametinget trakk seg ut av 

samarbeidet i 2001, og hele vernesaken stoppet opp. Etter at saken kom opp til 

drøfting i Stortinget i april 2003 ble det avklart at det videre verneplanarbeidet skal 

skje som en nasjonal prosess med direkte kontakt mellom Sametinget og 

Miljøverndepartementet for å sikre at lulesamiske hensyn blir ivaretatt (Andreassen 

2001, Sandersen og Olsen, 2001, NOU 2004:28). Departementet ga oppdraget til 

Fylkesmannen i Nordland som opprettet et utvalg hvor flertallet av representantene 

var utnevnt av Sametinget. Dette utvalget som fikk i oppdrag å foreslå et opplegg for 

det videre planarbeidet, la fram sitt forslag for MD i 2006 (NOU 1987:13). 

 

Utvidelsesforslaget for Stabbursdalen nasjonalpark ble i høringsrundene 1998–2000 

møtt med en rekke prinsipielle innvendinger fra flere samiske organer/interesser. 

Kjernepunkter fra flere av disse var (NOU 2004:28): 

 

 prinsipiell motstand mot begrepet ”urørt” natur i områder med utstrakt samisk    

bruk 

 sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur og næring ønskes inkludert i 

verneformålet  

 innvendinger mot at utøvelse av friluftsliv inngår i verneformålet 

 frykt for at vernet skal hindre framtidig samisk næringsutøvelse 
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 et prinsipielt standpunkt om at områdevern etter naturvernloven er i strid med 

urfolksrettigheter, i hvert fall så lenge samers rett til land og vann er uavklart. 

 

Sametinget var i sin første omgang positiv til vern, men inntok senere en negativ 

holdning ut fra et prinsipielt standpunkt om at vernet var i strid med folkeretten ut fra 

bl.a. ILO-konvensjon nr. 169, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og 

Grunnloven. Sametinget krevde derfor stans av utvidelsen, men vant ikke fram, og 

forslaget ble med dette endelig vedtatt 20.12.2002 (op.cit.). 

  

Den offisielle åpningen av Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker ble 26. 

juni 2006 foretatt av Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette Marit på 

Lifjellet, i Lierne kommune. ”Alle” var der, men de fremste blant vertskapet, 

sørsamene og reineierne bl.a. fra Låarte og Skæhkere, boikottet hele høytideligheten, 

på samme vis som de har trukket seg fra Interimforvaltningsrådet for Blåfjella-

Skjækerfjella/Láarte-Skæhkere Nasjonalpark. Begrunnelsen er at de oppfatter seg 

spilt utover sidelinja i prosessen og at de får for liten innflytelse i forvaltningen av 

verneområdene (Riseth, 2007). Denne konflikten er fortsatt ikke løst. En framtidig 

løsning vil bl.a. være avhengig av hvordan departementet velger å organisere lokal 

forvaltning av verneområder (se under). 

 

Både ut fra de nevnte eksemplene og andre virker det som det har vært en tendens til 

at samiske interesser er kommet alt for seint inn i prosessene til å ha mulighet til å få 

reell innflytelse på utfallet. Tysfjord–Hellemo utgjør her et unntak. Bl.a. kan dette ha 

sammenheng med prosessenes karakter; de kan ha vært for lite åpne for reell dialog 

med lokalbefolkning/urbefolkning. Det kan synes som hensikten med høring og 

medverkning har vært å skape oppslutning og legitimitet om et på forhånd ønsket 

resultat, dvs. landsplanens verneforslag og standard verneregler.  Det burde strengt 

tatt ikke overraske at dette har ført til en del motstand og konflikter (Arnesen och 

Riseth, 2008). 

 I forbindelse med landsplanen ble det på Stortingets initiativ satt i gang en del lokale 

forvaltningsforsøk. Evalueringene av disse (Falleth og Hovik, 2008, Skjeggedal og 

Aasetre, 2006) kan tyde på at myndighetene kan ha hatt urealistiske forventninger 

om hva man kan oppnå. Det er grunn til å spørre om hensikten med delegering er at 

f.eks. en kommune skal opptre på nøyaktig samme måte som et fylkesmannsembete 

eller et direktorat? Nærhetsprinsippet tilsier at både lokal kjennskap og lokale 

interesser bringer inn andre momenter og vurderinger som også tilsier en viss 

variasjon i måten forvaltningen utøves på. Interessant nok konkluderer også DN i sin 

tilråding til Miljøverndepartementet med å foreslå at forvaltningsansvaret for de 

aktuelle områdene underlegges Fylkesmannens miljøvernavdeling og utføres av 

nyopprettede nasjonalparkforvaltere/ sekretariater (DN, 2008b). Departementet 

valgte å følge anbefalingen med hensyn til tilsettingsforhold men som 

styringsverktøy legges det opp til å etablere  
”lokal forvaltning gjennom et interkommunalt verneområdestyre. Der det er aktuelt, 

skal og representanter oppnevnt av Sametinget inngå i verneområdestyret. 

Verneområdestyret skal sørge for en helhetlig samlet forvaltning av området basert 

på nasjonale og internasjonale føringer ”(MD 2009).  
 

Sett i forhold til internasjonale erfaringer med samforvaltning (Carlsson and Berkes, 

2005) burde det knapt være overraskende at erfaringene med en desentralisert 

forvaltningsmodell ut fra forsøkene i praksis evalueres som negative. I stedet for å 

forhåndsdefinere en forvaltningsmodell kunne man alternativt se samforvaltning som 

en trinnvis prosess som starter med å identifisere parter og interesser, fortsetter med å 
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søke løsninger der forvaltningsmodellen blir et resultat av prosessen (Borrini-

Feyerabend et al., 2007). Spesielt i ett av de aktuelle områdene ga den forutgående 

verneprosessen et svært dårlig utgangspunkt for lokale forvaltningsløsninger (Riseth, 

2007). 

Den endelige løsningen som sentralmyndighetene valgte ble slik: 

 
Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av verneområdene. 

Forvaltningsmyndigheten legges til et interkommunalt verneområdestyre. Styrets 

sekretariatsfunksjon skal ivaretas av verneområdeforvaltere med lokal 

kontorplassering. 

Regjeringen har besluttet at store verneområder som bl.a. nasjonalparker og 

landskapsvernområder skal sikres lokal forvaltning gjennom et interkommunalt 

verneområdestyre. Der det er aktuelt, skal og representanter oppnevnt av Sametinget 

inngå i verneområdestyret. Verneområdestyret skal sørge for en helhetlig samlet 

forvaltning av området basert på nasjonale og internasjonale føringer.  

Verneområdene våre er den mest verdifulle og sårbare delen av norsk natur 

som vi skal verne for etterslekten. Det er derfor avgjørende at naturen i 

verneområdene forvaltes og skjøttes basert på kunnskap. Gjennom den nye 

forvaltningsmodellen for verneområdene er vi sikret at både vitenskaplig og 

erfaringsbasert kunnskap vil bli lagt til grunn for forvaltningen ” (MD, 2009).  
 

 

ILO-konvensjonen fikk direkte innvirkning på utformingen av Finnmarksloven da 

førsteutkastet til lov ble underkjent av folkerettseksperter og Sametinget med 

henvisning til at den ikke oppfylte ILO-konvensjonen verken med hensyn til innhold 

eller deltagelse i prosessen. Den endelige versjonen av loven ble til som en prosess 

med treparts konsultasjoner og forhandlinger mellom Sametinget, Finnmark 

Fylkesting og Stortingets Justiskomite (Josefsen, 2008).     

 

Norge deltar som part i CBD og som vist i 2.5 forutsetter konvensjonen full og 

effektiv urfolksdeltakelse både i forvaltning av eksisterende og oppretting og 

forvaltning av nye verneområder. Som det går fram av eksemplene referert over, 

synes det gjennomgående å ha vært en tendens til at samiske interesser har blitt 

behandlet som enkeltinteresser som lett kan bli overkjørt som minoritet i en kollektiv 

prosess med mange/sterkere deltakere. Ett grunlag for endring av denne situasjonen 

kom ikke før i 2005.  

Det var selve stortingsbehandlingen av Finnmarksloven som la grunnlaget for 

et prinsipielt gjennombrudd for å styrke samiske interesser i forhold til 

statsforvaltningen i Norge. Som et resultat av at Sametinget avviste det første 

forslaget til Finnmarkslov ble det igangsatt en treparts dialog mellom Sametinget, 

Finnmark Fylkesting og Stortinget. Denne dialogen la grunnlaget for at det ble 

etablert en konstitusjonell sedvane med konsultasjonsrett for samiske organer og 

interesser (Broderstad, 2008, Broderstad og Hernes, 2008). Dette ble formalisert i en 

konsultasjonsavtale melllom Sametinget og Regjeringen i 2005. I praksis betyr dette 

som oftest at Sametinget har rett til å bli konsultert av Regjeringen i viktige samiske 

saker. I forhold til vårt tema er det viktig at konsultasjonsavtale også la grunnlaget 

for at det 31. januar 2007 ble inngått en avtale mellom Sametinget og 

Miljøverndepartementet om Retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven 

i samiske områder (MD, 2007).  
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Disse retningslinjene var første trinn i implementeringen av 

Biomangfoldkonvensjonen i Norge. Neste trinn var innarbeidingen av urfolkshensyn 

i Naturmangfoldloven av 2009. Et grunnlag for dette var lagt av 

Biomangfoldlovutvalget (NOU 2004:28), men siden denne innstillingen var avgitt 

før sluttbehandlingen av Finnmarksloven, ble det behov for omfattende 

konsultasjoner mellom Sametinget og MD før den endelige lovproposisjonen ble lagt 

fram(Ot. prp. 52, 2008-2009).   Samerettsutvalget II hadde også omfattende 

merknader til utredningen og var spesielt opptatt av å få utformet lovteksten slik at 

ikke bare Sametinget men helheten av samiske interesser i vernesaker tas tilbørølig 

hensyn til. Dette for at statens forpliktelser om konsultasjoner og deltakelse i 

verneprosesser i tradisjonelle samiske områder kan oppfylles i praksis (NOU 

2007:13). Sametinget ga etter en serie konsultasjonsmøter, på både administrativt og 

politisk nivå, sitt samtykke til lovforslaget 27.11.2008.  

 

Sett fra et urfolkssynspunkt har Norge utvilsomt gjennomført radikale forbedringer i 

lovverket de aller siste årene. Det avgjørende vil imidlertid være hvorvidt man får 

dette til å fungere i praksis.  

 

2.7 Områdevern i Finnmark i lys av lovreformene  

 
Av Yellowstonemodellens tre basisforutsetninger referert i 2.1. er den første 

forutsetningen om klare grenser
20

 uendret, mens de to andre ”hovedsakelig 

statsgrunn”, dvs. krav til eiendomsforhold og ”mennesker kun som gjester”, dvs. 

verneform, er blitt utfordret av den utviklingen som er skissert over. Våre egne to 

tilleggsforutsetninger om kunnskapsgrunnlag og forvaltningsmodell er også blitt 

utfordret. Dette har fått konsekvenser for både Naturmangfoldloven og 

Finnmarksloven. Vi skal i det følgende søke å oppsummere status for 

rammevilkårene (1) eiendomsforhold og råderett, (2) verneform, (3) 

kunnskapsgrunnlag og (4) medvirkning og se i hvilken grad NML og  FL gir nye 

forutsetninger og muligheter.  

 

2.7.1 Eiendomsforhold og råderett  

 
Eiendomsforhold 

 

I Naturvernloven av 1970 het det i paragrafen om nasjonalparker (§ 3):  
 

”For å bevare større urørte eller i det vesentlige urørte eller egenartede 

eller vakre naturområder kan arealer av statens grunn legges ut som 

nasjonalpark. Grunn av samme art som ikke er i statens eie, og som ligger i 

eller grenser inntil arealer som nevnt i første punktum, kan legges ut som 

nasjonalpark sammen med statens grunn….” (Lov om naturvern, 1970) 

 

Grunn som ”ligger i eller grenser inntil” ble i Hardangerviddas tilfelle tolket som 

innenfor loven selv om 51 % av arealet var privat. Før Samerettsutvalgets utredninger 

startet i 1980, var Finnmark det fylket i Norge hvor forutsetningen om statsgrunn var 

enklest å oppfylle. Så lenge 96 % av fylket var den såkalte statens umatrikulerte 

                                                 
20

Dette selv om Naturmangfoldloven åpner for vern av både randsoner utenfor selve verneområdene 

og utvalgte naturtyper helt uavhengig av verneområdene. 
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grunn eller Statskogs eiendom, hevdet staten grunneierskap og etablering av 

nasjonalpark ville formelt sett være uproblematisk. 

 

Stortingsbehandlingen av Samerettsutvalgets innstillinger for Finnmark førte i 2005 

til vedtak av Finnmarksloven og etablering av Finnmarkseiendommen i 2006. 

Finnmarkseiendommen kan sees som en kollektiv privat grunneier (sameie) styrt av 

Sametinget og Finnmark Fylkesting på vegne av Finnmarks befolkning og samene. 

Overføring av det formelle grunneierskapet fra Staten til Finnmarkseiendommen 

innebærer at man ikke lenger har å gjøre med statsgrunn.  

 

Vedtaket av Naturmangfoldloven opphevet i sin helhet forutsetningen om statsgrunn. 

Dette ut fra et resonnement om at det er verneformålet og områdets kvaliteter som 

bør bestemme vernekategorien (NOU 2004:28). Dette innebærer at den andre av 

Yellowstonemodellens tre grunnforutsetninger nå er opphevet i Norge. Denne 

avklaringen med hensyn til formelt eierskap opphever likevel ikke 

problemstillingene omkring hvilken råderett myndighetene har overfor arealer som 

man etter faglig og politisk vurdering finner ønskelige å verne i henhold til loven.  

 

Råderett og avveining 

 

Råderettsspørsmålene er tatt opp både i Naturmangfoldloven (NML) og 

Finnmarksloven (FL). 

  

Vi starter med den landsomfattende sektorloven av de to. I starten av dette kapittelet 

har vi sitert formålsparagrafen i NML. Vi skal merke oss at den fokuserer (a) 

bærekraftig bruk og vern og (b) grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 

og trivsel og inkluderer (c) grunnlag for samisk kultur. I forhold til vårt oppdrag er 

punktene (b) og (c) vesentlige. I vår sammenheng er det viktig at lovteksten også 

presiserer at det siste også inkluderer grunnlag for samisk kultur. Dette punktet kom 

inn i loven etter konsultasjoner mellom Sametinget og Miljøverndepartementet. (Ot. 

prp. 52, 2008-2009). 

Vi siterte også formålsparagrafen i Finnmarksloven. Den har også et 

tilsvarende tosidig formål; (a) bærekraftig forvaltning og at den skal skje (b) til beste 

for innbyggerne og presiseringen (c) særlig for samisk kultur, næring og samfunn. 

Det er altså en lov som skal fremme bærekraftig bruk av grunnen og samtidig 

fokuserer grunnleggende samiske interesser. Det presiseres spesielt at loven er 

begrenset av folkeretten (§ 3) med direkte henvisning til ILO-konvensjon nr. 169 om 

urfolk og stammefolk i selvstendige stater. 

 Om vi sammenligner formålsparagrafene i NML og FL ser vi at begge har 

med elementene (a), (b) og (c), men at Finnmarksloven ikke nevenr vern, men legger 

sterkere vekt på samiske hensyn og er mye mer spesifikk på dette feltet.  

 

I forhold til NML har både Sametinget og Samerettsutvalget II vært opptatt av at 

lovteksten skal gjenspeile statens forpliktelse til ikke bare å sikre at alle berørte 

samiske interesser blir hørt, men også at de får innflytelse på saken (NOU 2007:13, 

Ot. prp. 52, 2008-2009). Dette er blitt løst gjennom en bestemmelse om vektlegging 

(§ 14):   

 
”Tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser.  
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Ved vedtak i eller i medhold av loven som berører samiske interesser direkte, 

skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges 

tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur” 

(Naturmangfoldloven § 14, 2009). 

 

 

I forhold til FL inngår etablering av nasjonalparker og andre verneområder i det som 

loven benevner som endret bruk av utmark (§4). Dette har fått sine egne regler i 

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av 

meahcci/utmark i Finnmark (Sametinget, 2007; Bull, 2008). I de overordnede 

prinsippene for vurdering av tiltak som medfører endret bruk heter det at: 

 
”..[ det] skal tas hensyn til de kulturelle særegenhetene som ligger til grunn 

for den tradisjonelle samiske bruken av meahcci/utmark” og videre:  

 

”….Det skal tas særlig hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for samisk 

bruk av området eller ressursene. Det planlagte tiltaket må vurderes opp 

mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle området, og de 

konsekvensene det vil få for denne bruken (vår utheving). Tradisjonell 

praksis og kunnskaper knyttet til bruken av meahcci/utmark vil være en 

sentral del av grunnlaget for vurderingen”  (Sametinget, 2007: §4). 

 

Dette betyr at det i alle saker som gjelder ”endret bruk”, også vernesaker, skal foretas 

en avveining mellom denne endrete bruken og konsekvensene for samisk 

utmarksbruk. Vi ser paralellen mellom denne bestemmelsen og NMLs § 14 om 

vektlegging. Retningslinjenes § 6 omtaler spesielt virkninger for tradisjonell samisk 

utmarksbruk og næringsutøvelse. Vi gjengir denne paragrafen i sin helhet: 

 
”Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for 

hevdvunnen tradisjonell utmarksbruk og næringsutøvelse, herunder 

kombinasjonsnæringer, jordbruk, bufehold og andre tradisjonelle 

næringsformer. Det må særlig legges vekt på virkningene for områder som 

anses som nødvendige for slike næringers bærekraft. Dette gjelder blant 

annet tradisjonelle jakt- og fangstområder, fiskeplasser, multemyrer, 

sennagressplasser og drikkevannskilder. Dette gjelder også jordbrukernes 

tradisjonelle bruksområder, herunder beitearealer i utmark, utmarksslåtter 

og bruk av skog.  

 På samme måte må det legges stor vekt på at tiltak som medfører 

vesentlige rådighetsinnskrenkninger for nær- og bruksområdene til 

lokalbefolkningen, kombinasjonsbrukere og andre som utøver hevdvunnen 

tradisjonell samisk utmarksbruk, vil kunne svekke deres livsgrunnlag og 

hindre deres utøvelse av sin kultur. Det må også legges vekt på om tiltak 

som for eksempel vern av tradisjonelle bruksområder vil tillate at 

tradisjonell bruk og høsting får fortsette (vår utheving). 

 Ved vurderinger av virkningene for utmarksbrukere og de samiske 

næringsformene skal det særlig legges vekt på den tradisjonelle bruken og de 

særlige utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for 

vurderingene av virkningene” 

(Sametinget, 2007:§ 6). 

 

Når vi leser denne paragrafen, og spesielt den delen av den som vi har uthevet, og 

sammenlikner med mandatet for denne utredningen (kapittel 1) ser vi at denne 

bestemmelsen gir et formelt grunnlag for utredningen og motiverer behovet for et 
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faglig grunnlagsmaterïale for en avveining mellom endret bruk (vern) og tradisjonell 

bruk.  

 

Finnmarksloven presiserer videre i sin § 5 at den ikke gjør inngrep i bestående 

rettigheter. Det vil si at de rettigheter som brukere av meahcci har opparbeidet 

gjennom alders tids bruk består uavhengig av etableringen av 

Finnmarkseiendommen. FL angir i sitt kapittel 5 de videre trinnene i 

eiendomsreformprosessen i Finnmark; identifisering av mer konkrete mulige 

grunneiere, eksempelvis bygdelag, gjennom arbeidet som skal gjøres av 

Finnmarkskommisjonen (§ 29) og påfølgende prosesser og rettsavgjørelser 

(Utmarksdomsstolen for Finnmark, § 36) som grunnlag for videre 

eiendomsoverdragelse.  Denne ordningen er kommet inn for å oppfylle artikkel 14 i 

ILO-konvensjon nr. 169 (Bull, 2008). 

 

FL har også særregler om nasjonalpaker. Lovens § 19 har en bestemmelse som gir 

grunnlag for å etablere nasjonalpark på Finnmarkseiendommens grunn: 

 
”Grunn som Finnmarkseiendommen eier, kan legges ut som nasjonalpark 

etter reglene i naturvernloven…” (Finnmarksloven, 2005:§19)  

 

I utgangspunktet er det altså klart at loven gir myndighetene anledning
21

 til å legge ut 

nasjonalparker på Finnmarkeiendommens grunn, slik det også er blitt gjort i tilfellene 

Seiland og Varangerhalvøya nasjonalparker (etablert i 2006). For naturreservater, 

som er det mest aktuelle for de mindre av de forslåtte verneområdene i denne 

utredningen har ikke FL etablert spesielle regler. Det må forstås slik at eierskiftet 

ikke påvirker myndighetenes adgang til å legge ut naturreservater. Reglene om 

endret bruk gjelder like fullt. 

  

I forhold til nasjonalparker er det interessant å merke seg merknadene fra 

justiskomiteen under lovbehandlingen:  

 
”Flertallet vil presisere at ny § 19 kun gjelder grunn som Finnmarks-

eiendommen eier, og dermed ikke grunn som det viser seg gjennom 

kommisjonens og særdomstolens arbeid at tilhører andre enn 

Finnmarkseiendommen” (Innst. O nr. 80 (2004–2005) side 43 / pkt. 7.4.15). 

 

Bokstavelig forstått betyr dette at myndighetene ikke har adgang til å legge ut til 

nasjonalpark på arealer hvor prosessene har klarlagt at det finnes andre konkrete 

identifiserbare eiere enn Finnmarkseiendommen. Hvorvidt denne merknaden også 

skal forstås slik at den begrenser myndighetenes adgang til å legge ut nasjonalpark i 

områder hvor det er kjent at det vil bli framsatt eiendoms- og rettighetskrav, er vel så 

langt et åpent spørsmål, muligens kan naturmangfoldlovens opphevelse av vilkåret 

om statsgrunn formålsparagraf (se foran) tilsi at komitemerknaden ikke lenger er 

relevant
22

. Uansett finner vi det rimelig å forutsette at miljøvernmyndighetene bør ta 

de samme hensyn som Finnmarkseiendommen selv. Om det siste sier professor 

Kirsti Strøm Bull: 

 

                                                 
21

 Denne anledningen ble utvidet til å gjelde hele fastlands-Norge etter vedtak og iverksetting av 

Naturmangfoldloven (2009). 
22

 Dette er et mulig juridisk stridsspørsmål som vi ikke skal ta stilling til. 
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”Så lenge disse organer (kommisjonen og domstolen, vår merknad) ikke har 

startet sitt arbeid, må Finnmarkseiendommen være svært forsiktig med å 

foreta disposisjoner som kan gripe inn i allerede etablerte rettigheter” (Bull, 

2008:155). 

 

Bakgrunnen for at myndighetene også bør være svært forsiktige er selvsagt at 

etablering av nasjonalparker og andre verneområder som regel vil bety inngrep i 

etablerte rettigheter. Det vil derfor kunne oppstå stridsspørsmål hvor potensielle 

eiere, eller eiere som blir anerkjent etter Finnmarkslovens prosesser, i ytterste 

konsekvens kan komme til å fremme ugyldighetskrav overfor allerede etablerte 

nasjonalparker. Vi forutsetter at tilsvarende kan være en mulighet også for andre 

verneområder selv om dette ikke sies utrykkelig av justiskomiteen. Vi regner med at 

dette kan være særlig aktuelt for naturreservater som den strengeste verneformen. 

Dette tilsier at myndighetene i den overgangssituasjonen inntil andre konkrete eiere 

er identifisert, bør være ekstra nøye med å følge opp retningslinjene og deres 

intensjoner både i saksbehandlingsprosesser og i sine endelige beslutninger.  

Samerettsutvalget II har også drøftet hvorvidt det bør gis bestemmelser som 

båndlegger adgangen til å opprette nasjonalparker og andre verneområder mens 

rettighetskartleggingen i Finnmark pågår. Utvalget delte seg i et flertall og et 

mindretall om behovet for slike regler når det gjaldt nasjonalparker, mens man var 

enige om ikke å foreslå slike regler for andre typer verneområder. Et samlet utvalg 

var imidlertid opptatt av at alle samiske rettighetshavere og interesser trekkes aktivt 

med i verneprosessene så tidlig som mulig (NOU 2007:13). 

 

Et annet moment som kommer inn i forhold til prosedyrer og rettigheter, er at etter 

Finnmarksloven var etablert, vedtok FNs generalforsamling 13. september 2007 

erklæringen om urfolks rettigheter. Erklæringen bekrefter etablert folkerett, men går 

på visse punkter lenger enn ILO-konvensjonen. Viktige når det gjelder 

landrettigheter er artiklene 26, som sier at urfolk har rett til sine tradisjonelle områder 

og 28, som bl.a. sier: 

 
”oppreisning ved tilbakeføring om mulig, og erstatning hvis tilbakeføring 

ikke er mulig, for slike landområder, territorier og ressurser som de 

tradisjonelt har eid, vært bosatt på eller brukt og som har blitt konfiskert, 

tatt, okkupert, brukt eller skadet uten deres frie og informerte 

forhåndssamtykke” (Åhrén, 2007:70). 

 

Sitatet er basert på direkte oversettelse av konvensjonsteksten. Vi ser at et viktig 

punkt er ”frie og informerte forhåndssamtykke”. Hovedpoenget med de to nevnte 

artiklene i urfolkserklæringen er at tradisjonelle eiere/brukere har rett til sine 

tradisjonelle områder og at disse skal tilbakeføres eller erstattes såfremt de ikke har 

gitt fra seg områdene frivillig. 

Erklæringen er ikke i seg selv juridisk bindende, men legger viktige føringer i 

det videre arbeidet for å fastslå hvilke rettigheter urfolk har. De refererte artiklene er 

eksempler på at erklæringen går lenger i å tilkjenne urfolk rettigheter enn ILO-

konvensjonen. Hvorvidt disse bestemmelsene kan få selvstendig virkning i forhold til 

etablering og forvaltning av verneområder i Sápmi, er vi ikke kjent med at det 

foreligger noen vurderinger av. Spørsmålet er for eksempel ikke drøftet i forhold til 

arbeidet med Naturmangfoldloven (Ot. prp. 52, 2008-2009) eller av 

Samerettsutvalget II (NOU 2007:13). Det vi i det minste kan konstatere, er at denne 

styrkingen av urfolksretten, kan gjøre det enda viktigere å leve opp til den 
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forsiktighetsnormen som Bull (op. cit.) angir for disponering av 

Finnmarkseiendommen av hensyn til etablerte rettigheter.  

For øvrig anser vi det som ønskelig å få klarlagt hvorvidt disse 

bestemmelsene kan få selvstendig virkning i forhold til etablering og forvaltning av 

verneområder. Rettsutviklingen på dette området er rask og vedtak om vern er 

langsiktige beslutninger som kan få omfattende virkeninger for lokale brukere. 

I samme forbindelse ville det også være naturlig at det ble vurdert hvorvidt 

Nordisk samekonvensjon som er under frohandling kan komme til å få innvirkning 

på etablering og forvaltning av verneområder.   

 

 

2.7.2 Verneform 
 

Den siste av Yellowstonemodellens tre basale forutsetninger; at mennesker kun 

skulle være gjester i verneområder har i Norge vært forvaltet slik at i nasjonalparker 

har rekreasjonsbruk i form av såkalt enkelt (dvs. ikke-motorisert) friluftsliv har vært 

sidestilt med det økologiske verneformålet. Dette er i samsvar med den tilsvarende 

kategorien i systemet til Verdens naturvernunion (IUCN); Category II National Park.  

I vår sammenheng er det likevel interessant å merke seg hvordan 

vernemyndighetene så på samisk reindrift under den første nasjonalparkplanen fra 

1960- til 1980-tallet. Selv om reindriftssamene i Midt- og Nord-Norge var den 

viktigste ikke-gjestende brukergruppen, var de lite synlige i plandokumentene. 

Reindriftas bruk av verna areal inngikk ikke i verneformålet, men bruken ble heller 

ikke oppfattet som kontroversiell. Forklaringene på dette er nok for det første at 

reindrift helt siden slutten av 1800-tallet var ansett som tålt bruk, dvs. samene kunne 

drive så lenge de ikke var til sjenanse for andre interesser. For det andre var 

mekaniseringa av reindrifta ennå bare i startfasen; snøskuteren gjorde sitt inntog på 

slutten av 1960-tallet, mens barmarkskjøretøyene ikke kom før på 1980-tallet. En 

indikasjon på at forklaringa med tålt bruk har noe for seg, er at de første konfliktene 

mellom miljøforvaltningen og reindrifta kom på 1980-tallet da ATV-spor utfordret 

idealet om ”urørt” natur (Riseth og Holte, 2008). 

I den videre utviklinga er det interessant at når den offentlige 

samerettsdebatten kom på 1980-tallet ga utredningsutvalget for den andre 

landsplanen utrykk for at reindrifta sto i en særstilling i forhold til andre 

næringslivsinteresser (NOU 1986:13), mens Miljøverndepartementet slo fast at å 

sikre reindriftas ressursgrunnlag ikke kunne være en selvstendig grunn for vern, men 

at dette kunne være en supplerende begrunnelse for områder som ellers var 

verneverdige (St.meld. nr. 62, 1991-92). Nyere nasjonalparker har i tråd med dette 

fått tredelt formålsbestemmelse; naturvern nevnes først, så friluftsliv og til slutt 

”Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalprken er viktig for samisk kultur 

og nærinsgutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift”.  

 

 

Verneformål 

 

Naturmangfoldloven har i tillegg til den generelle formålsparagrafen også en 

spesifikk målbestemmelse for områdevern (§ 33). Den omfatter også områder med 

særskilte kulturhistoriske verdier/kulturlandskap og tilrettelegging av bruk som 

bidrar til opprettholding av naturverdiene. I sin høringsuttalelse påpekte 

Samerettsutvalget II at det i forbindelse med mål for områdevern er behov for en 
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bestemmelse om sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur (NOU 2007:13). I 

lovproposisjonen skriver Miljøverndepartementet:  

 
”Departementet har foreslått presiseringer i proposisjonstekst knyttet til denne 

bestemmelsen som tydeliggjør at vernet også kan sikre naturgrunnlaget for samisk 

kultur og næringsutøvelse” (Ot. prp. 52, 2008-2009: 36) 

 

Selv om en slik bestemmelse ikke står i selve lovtektsen betyr denne presiseringen at 

loven skal forstås slik. Utover dette sier lovens § 34 (forskrifter om verneområder) 

at: 

 
”Verneforskriften ikke skal være til hinder for å videreføre bærekraftig bruk som 

bygger opp under verneformålet i et område (Naturmangfoldloven, 2009:§ 34). 

 

Vernekategorier 

 

Under konsultasjonene tok Sametinget opp at det kan være hensiktsmessig å opprette 

vernekategorien ressursforvaltningsområde i samsvar med IUCNs vernekategori VI 

som ny vernekategori fordi det på en bedre måte kunne ivareta bærekraftig bruk og 

høsting, men fikk ikke gjennomslag for dette (Ot. prp. 52, 2008-2009).  

 

Etter innføring av Naturmangfoldloven er de tre viktigste vernekategoriene i 

hovedsak uendret selv om formålsparagraf og vektleggingsbestemmelse (§ 14), 

betoner både bruk og vern samt samiske hensyn mens målbestemmelsen for 

områdevern (§ 33) peker på bruk og vern av kulturlandskap. 

 

Nasjonalpark (§35) tar sikte på større naturområder uten tyngre naturinngrep. Det er 

et vilkår at området framstår som et naturområde Dette blir ikke hindret av evt. 

tidligere ekstensiv utmarksbruk som hogst, beite osv. (Ot. prp. 52, 2008-2009). Det er 

likevel en relativt streng verneform hvor ”ingen varig påvirkning av naturmiljø eller 

kulturminner [skal] finne sted med mindre påvirkningen bidrar til å opprettholde 

verneverdiene” (§ 35, 2. ledd). Hvorvidt ulike typer bruk kan tillates i nasjonalpark, 

avhenger av hvordan bruken virker inn på verneverdiene (Ot. prp. 52, 2008-2009).   

 

Kategorien landskapsvernområde (§ 36) fokuserer på vern av landskapet utfra 

økologiske, kulturelle, rekreasjonsmessige eller identitetsmessige begrunnelser. Det 

forutsettes at pågående eller ny virksomhet ikke endrer landskapet vesentlig. Når 

bruk er vesentlig for å ivareta verneformål, er det krav om skjøteselsplan som del av 

forvaltningsplan. Landskapsvernområde er en relativt mild verneform og svarer til 

IUCN-kategoriene V (landskapsvern) og VI (ressursforvaltnings-område).  

 

Naturreservat (§ 37) er den strengeste verneformen, og er beregnet på mindre og 

sjeldne, sårbare eller spesielt verdifulle områder og er typisk brukt for systematisk 

vern av bestemte naturtyper, for eksempel myr og våtmarker.  

 

Vi skal i det videre se på hvordan vernekategoriene samsvarer med Finnmarkslovens 

bestemmelser. I Finnmarkslovens § 19 om nasjonalparker er det en bestemmelse om 

at: 
 

”…Ved utformingen av bruksregler skal det legges vekt på at tradisjonell 

bruk kan videreføres….” (Finnmarksloven, 2005:§19).  
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Denne paragrafen angir altså tydelig at for nye nasjonalparker på 

Finnmarkseiendommens grunn skal det legges vekt på å videreføre tradisjonell bruk. 

Bestemmelsen må sees i sammenheng med både formålsparagrafen og § 4 som er 

konkretisert i Sametingets retningslinjer. Ut fra dette synes det å være godt samsvar 

mellom Finnmarkloven og formålsbestemmelsen i Naturmangfoldloven  

Sammenholder vi dette med de internasjonale vernekategoriene (se foran) 

etablert av Verdens Naturvernunion (IUCN) synes dette genrerelt å være på linje 

med kategorien ”ressursforvaltningsområde” som har det tosidige formålet: 

bærekraftig ressursbruk og bevaring av biodiversitet. I NMLs system vil dette i 

utgangspunktet tilsvare landskapsvernområde som er den mildeste av de tre 

vernekategoriene. 

Ser vi nærmere på NMLs tre hovedkategorier, ser vi at skillelinjene mellom 

kategoriene i hovedsak går på størrelsen av området, hva som (primært) vernes og 

hvilken innvirkning bruken kan ha på området. 

  

Nasjonalparker er typisk store områder mens naturreservater typisk er små.  

 

I naturreservater må ingen gjøre noe som ”forringer verneverdiene”. For 

nasjonalparker heter det at ikke skal foregå ”varig påvirkning av naturmiljø eller 

kulturminner”. I landskapsvernområder er det ikke tillatt med tiltak som kan ”endre 

det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig” og ”Det skal legegs vekt 

på den samlede virkning av tiltakene i området.” 

 

Dersom vi sammenlikner hvilke rammer disse kategoriene gir for videreføring av 

tradisjonell bruk, ser vi at naturreservater kan bety strenge restriksjoner, men vi skal 

samtidig merke oss fokuset på verneverdiene, dvs. grunnlaget for vernet. Mens 

jaktforbud vil være høyst relevant i et fuglereservat, vil det være irrelevant for et 

myrreservat som vernes utelukkende av hensyn til botanikk og hydrotopografi 

(dersom ikke deler av et myrkompleks er så sårbart for tråkk at ferdselsforbud kan 

være aktuelt).  

 

For nasjonalpark er vernet såvidt strengt at evt. godtakbar påvirkning må være 

reversibel. Det betyr at intensiv landbruksdrift ikke tillates da oppdyrking klart 

endrer naturmiljøet for lang tid framover. Beiting vil normalt være tillatt, jfr. også 

den siterte standardbestemmelsen om reindrift. Det er dessuten klarlagt at reinbeiting 

bidrar både til å holde landskapet åpent (Cairns og Moen, 2004, Tømmervik et al. 

2009) og til å fremme en rekke sjeldne fjellplanter (Olfosson og Oksanen, 2005). 

Tradisjonell bruk kan også omfatte uttak av trevirke og plantedeler. Det er åpenbart 

at flatehogst ikke er forenlig med nasjonalpark, men vi regner med at det kan være 

rom for plukkhogst av fyringsved og uttak av tre- og planteemner til husbruk og 

duodji-formål i en viss utstrekning. Dette må da evt. kunne integreres i en 

forvaltnings- og skjøtselsplan dersom ivaretakelse av et tradisjonelt kulturlandskap 

inngår i verneformålet. 

 

For landskapsvernområder er man mer opptatt av helheten i landskapet og mindre av 

detaljer. Det betyr at om en type bruk påfører landskapet en viss varig slitasje kan det 

likevel være aktuelt å tillate denne dersom det ikke endrer helheten vesentlig. I 

verneforskriften som vedtas ved opprettelsen av det enkelte område kan det i følge § 

36, 2. ledd gis bestemmelser om ”hva som kan endre landskapets særpreg eller 
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karakter vesentlig, om krav til landskapsmessig tilpasning, og om ferdsel som ikke 

skjer til fots”.  Det siste henspeiler neppe primært på ferdsel til hest, så vi leser dette 

som en åpning for at motorisert ferdsel innenfor bestemte rammer kan tillates dersom 

det er viktig for å opprettholde tradisjonell bruk som f.eks. fiske eller bærplukking. 

Sett under ett, ser det ut til at Naturmangfoldlovens vernekategorier gir 

åpning for å følge opp Finnmarkslovens sterke og gjennomgående betoning av 

samiske hensyn og hevdvunnen tradisjonell bruk, gjennom å etablere verneområder 

som er skreddersydd med verneforskrifter som prioriterer hevdvunnen tradisjonell 

bruk av meahcci innenfor rammene til hver av vcernekategoriene 

 

2.7.3 Kunnskapsgrunnlag 
 

Den første av våre tilføyelser til Yellowstonemodellen er forutsetningen om et 

naturvitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Naturforvaltningssektoren har en sterk 

naturvitenskapelig tradisjon og har vært lite åpen for andre typer kunnskap som 

tradisjonell folkelig kunnskap (Aasetre, 1999). Kunnskapsmonopol og begrenset 

åpenhet kan legge grunnlag for modellmakt og kooptering fram for reell medvirkning 

(Arnesen og Riseth, 2008). 

 

Urfolksprosessene har utfordret naturvitenskapens kunnskapsmonopol. I 

konsultasjonene om NML har Sametinget lagt vekt på å få inn tradsjonell kunnskap 

som begrep i loven. Dette begrepet brukes aktivt i Sametingets retningslinjer etter 

Finnmarksloven (se under i 2.7.4) og internasjonalt anerkjennes dette som et 

dynamisk kunnskapsbegrep (Berkes, 1999), men departementet argumenterer likevel 

i proposisjonen for at ”tradisjonell” kan forstås som statisk.  I loven har man derfor i 

§ 8 , 2.ledd formulert seg slik: 
 

”..Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og 

som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet”  

Uavhengig av diskusjon om ordbruk er lovens formulering utvetydig. 

Naturmangfoldsloven er nå utformet slik at naturvitenskapens kunnskapsmonopol er 

brutt. Utfordringen nå vil være å sørge for at denne besetmmelsen etterleves i 

praksis. Eksempelvis har innlandssamene i Finnmark generasjoners erfaring for at 

bruk av not er nødvendig for å hindre gjengroing i visse fiskevann. Når 

Finnmarkslovens § 22 regner opp hvilke rettigheter de som bor i en kommune har på 

Finnmarkeiendommens grunn, inkluderer den fiske etter innlandsfisk med garn, men 

ikke med not. 

 

2.7.4 Medvirkning og innflytelse  
 

Det siste tilleggsvilkåret for Yellowstonemodellen var en ”top-down” 

forvaltningsmodell. Som vi har antydet i forrige avsnitt, må vi regne med en viss 

sammenheng mellom kunnskapsgrunnlag og forvaltningsmodell. En nordisk antologi 

om naturforvaltning basert på en rekke case-studier, konkluderer med at til tross for 

at de nordiske landene har politiske ambisjoner om å øke den lokale medvirkningen i 

naturforvaltningen, så har dette bare skjedd i begrenset grad i praksis. Det medfører 

bl.a. at det ikke invesetres i oppbygging av stabile og legitime institusjoner og 

organisasjoner som klarer å håndtere bruk- og vern-problematikken (Sandström et al. 
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2008). Bildet i Norge synes også å være at verken samer eller annen lokalbefolkning 

synes lenger å være tilfreds med bare å uttale seg til foreliggende forslag, men ønsker 

reell innflytelse på forvaltninga av sine nære naturområder (Riseth, 2007, Arnesen og 

Riseth, 2008; 2009). Dette kan forstås som oppfatninger om demokratisk underskudd 

i vernearbeidet. Vi finner det også betegnende at DNs forslag (se 2.6) når lokale 

forvaltningsforsøk oppsummeres negativt, er å foreslå andre sentralstyrte løsninger.  

Selv om departementet her valgte en løsning med et regionalt/lokalt vernestyre, 

indikerer dette motstand mot lokale løsninger i forvaltningsapparet, selv i en sak som 

har utgangspunkt i Stortingets initiativ for å følge opp internasjonale forpliktelser.  

 

Nytt lov- og regelverk forutsetter en omfattende medvirkning både med hensyn til 

verneprosesser og forvaltning av verneområder.  

 

Verneprosesser 

 

Avtalen mellom Sametinget og Miljøverndepartementet av 31.1.2007 klargjør at 

samiske interesser har en særegen konsultasjonsrett på alle trinn av 

beslutningsprosessen, om nødvendig helt til regjeringsnivå. En viktig del av denne 

avtalen er dens § 5.1 nr.1, annet avsnitt, som pålegger fylkesmannen, dersom en av 

partene finner det hensiktsmessig, å opprette et eget arbeidsutvalg til å bistå 

fylkesmannen i verneplanarbeidet. Mandat og sammensetning fastsettes etter 

konsultasjoner med Sametinget. Utvalget kan foreslå særskilte utredninger for å sikre 

et best mulig beslutningsgrunnlag i vernespørsmålet og andre spørsmål av beydning 

for vernespørsmålet. Etter § 5.2 i avtalen skal Fylkesmannen etter forslag til 

verneplan er utarbeidet foreta konsultasjoner med samiske interesser og Sametingte 

og om nødvendig i to omganger slik at Sametinget er kjent med standpunkter fra 

andre samiske interesser. Etter § 5.3 kan et flertall av de samiske interessene evt. 

kreve at Fylkesmannen legger fram alternative forslag.  

 

I tillegg til disse retningslinjene kommer også at de allerede refererte Sametingets 

retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark 

også har egne bestemmelser om konsultasjon og deltakelse i beslutningsprosessen. I 

de overordnede prinsippene angir retningslinjene følgende om konsultasjoner: 
 
”Endret bruk av utmark bør som utgangspunkt skje etter forutgående 

konsultasjoner med de som er rettighetshavere, brukere av området eller 

berørte samiske interesser i området. De berørte kan samtykke i forslaget, 

og samtidig stille vilkår for iverksettelsen av planen og den videre utvikling 

av tiltaket som må oppfylles for at de berørte kan anses for å ha samtykket 

(vår utheving). I de tilfeller det ikke foreligger samtykke fra de berørte 

interesser, skal nytteverdien av planen eller tiltaket som medfører endret 

bruk av utmark, alltid vurderes mot de ulemper planen eller tiltaket har som 

materielt grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv” (Sametinget, 2007:§4). 

 

Sametingets retningslinjer forutsetter i utgangspunktet at brukere/berørte/rettighets-

haver skal konsulteres og dersom de ikke samtykker, skal det foretas en 

interesseavveining. Dette samsvarer med Naturmangfoldlovens 

vektleggingsbestemmelse i dens § 14 referert foran. Sametingets retningslinjer setter 

imidlertid i sin § 6 (referert foran) noen rammer for slike avveininger. Etter siste ledd 

i § 6 så skal “det legges særlig vekt på den tradisjonelle bruken og de særlige 

utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for virkningene”.   
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Sametingets tidligere saksbehandler på disse retiningslinjene utlegger dette bl.a. slik: 

“Det retningslinjene her legger opp til er at det ved KU så skal: 

 

 grunnlaget for beslutningene ikke kun være forskningsbasert/ 

institusjonalisert kunnskap, men også tradisjonell kunnskap (se tredje ledd) 

 det legges stor vekt på at tiltak som medfører vesentlige innskrekninger (eks 

vernbestemmelser som forbyr tradisjonell høsting) de facto vil kunne anses 

som brudd på samenes rett til å utøve sin kultur (se andre ledd) 

 og at KU skal ta høyde for å dekke alle mulige samiske næringsformer og 

bruk av området, og hvordan virkningene vil innvirke på disses bærekraft, 

dvs. om områdene er ”nødvendige” for en bærekraftig kombinasjonsbruk for 

eksempel. 

 

Intensjonen bak § 6 er i alle fall å sikre at KU skal være mest mulig basert på 

tradisjonell kunnskap, at det vektlegges at tradisjonell bruk skal kunne fortsette, og at 

planer som etter en vurdering vil kunne få vesentlige konsekvenser for 

lokalbefolkningens bruk, ikke bør gjennomføres da det i slike tilfeller ikke kun er 

snakk om å innskrenke naturbruken, men om å nekte samene retten til å utøve sin 

egen kultur. Sistnevnte rett fremgår klarest av FN-konvensjonen om sivile og 

politiske rettigheter artikkel 27 “(Vars, 2009:5). 

 

I tilfelle av store endringer eller ved endret bruk av store områder med stor betydning 

skal Sametinget også konsulteres (§4). Paragrafen angir en rekke typer naturinngrep 

hvor dette kan være aktuelt men nevner ikke verneområder. Dette er også 

unødvendig siden avtalen mellom MD og Sametinget (over) regulerer dette i detalj.  

 

Forvaltning 

 

 I forhold til Naturmangfoldloven sa Sametinget i sitt plenumsvedtak av 27.11.08 

bl.a. dette om samisk innflytelse i forvaltning av verneområder: 

 
”Sametinget viser til at loven åpner for at et særskilt oppnevnt organ kan være 

forvaltningsmyndighet for verneområder. Sametinget vil aktivt følge opp arbeidet 

med evalueringen av lokal forvaltning av verneområder, slik at verneområder som 

direkte berører samiske interesser kan legges til særskilte forvaltningsorgan med 

samisk deltakelse som er oppnevnt av Sametinget, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om 

urfolk og stammefolk i selvstendige stater, artikkel 6, 7 og 15” (Sametinget, 2008). 
 

I lovproposisjonen viste departementet til at loven åpner for samisk deltakelse i 

forvaltningen av et verneområde ut fra formuleringen i § 62, 2.ledd, 3. punktum: 

 
”Kongen kan bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for 

et område vernet med hjemmel i kapittel V” (NML, 2009, § 62) 

 

Vi forutsetter at den allerede siterte beslutningen fra Miljøverndepartementet om 

praktisering av lokal forvaltning av verneområder (se 2.6) er et resultat av 

konsultasjoner og at den oppfyller folkerettens forutsetning om samisk deltakelse i 

forvaltningen av verneområder i samiske områder. 
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2.8  Oppsummering 
 

I dette kapittelet har vi innledningsvis knyttet forbindelsen mellom oppdraget og de 

nye og to sentrale lovene for naturforvaltningen i Finnmark; Naturmangfoldloven og 

Finnmarksloven. Vi har videre gitt en historisk introduksjon til temaet verneområder 

og urfolk. En side ved Vestens verneområdehistore er marginalisering av urfolk 

gjennom at de er blitt umyndiggjort og at de i mange land er blitt forvist fra sine 

tradisjonelle områder.  

I Norge ble den første nasjonalparken etablert i 1962. Fra starten av var de 

aller fleste nasjonalparkene innenfor det samiske reindriftsområdet, uten at dette fikk 

vesentlig oppmerksomhet. I dag ligger vel halvparten av nasjonalparkarealet innenfor 

norsk del av Sápmi
23

.  

 

Internasjonale miljø- og urfolksprosesser har lagt et grunnlag for å styrke urfolks 

posisjon innen naturvernfeltet. De viktigste instrumentene er ILO-konvensjon nr. 169 

og Biomangfoldkonvensjonen. Selv om både norske samer og norske myndigheter 

spilte nøkkelroller i de internasjonale prosessene er det først de aller siste årene dette 

har ført til reformer i Norge.  Vendepunktet ble at Sametinget i 2005, gjennom 

stortingsbehandlingen av Finnmarksloven, fikk gjennomslag for at samiske interesser 

har en særegen konsultasjonsrett på alle saksbehandlingsnivå. Dette skal motvirke at 

samiske interesser blir overkjørt som minoriteter i kollektive beslutningsprosesser.       

 

For områdevernet i Finnmark betyr dette en rekke endringer i samenes formelle 

posisjon. I forhold til den klassiske Yellomstonemodellen for naturvernområder kan 

vi etter iverksetting av Naturmangfoldloven og Finnmarksloven oppsummere 

følgende: 

-Det forutsettes fortsatt klare grenser for verneområder, selv om 

Naturmangfoldloven åpner for restriksjoner i randsoner utenfor verneområder 

og også i utvalgte naturtyper helt uavhengig av verneområder. 

-Nasjonalparker kan nå etableres uavhengig av hvorvidt de verneverdige 

arealene er statsgrunn eller ikke.  

-Beslutninger om vern forutsetter avveining mellom vernehensyn og andre 

samfunnsmessige hensyn. Rettighetskartleggingen i regi av 

Finnmarkskommisjonen samt FNs erklæring om urfolks rettigheter tilsier at 

myndighetene bør være aktpågivende med å sørge for at alle potensielle 

rettighetshavere får sine interesser ivaretatt på en tilbørlig måte. 

-Klassisk naturvern har prioritert gjester framfor lokalt tilhørende i 

verneområder. Som følge av samisk rettighetskamp fikk reindrifta fra andre 

halvdel av 1980-tallet en særegen anerkjennelse og reindrift ble inkludert i 

verneformålet for nye nasjonalparker. 

-Naturmangfoldloven anerkjenner at å sikre naturgrunnalget for samisk kultur 

kan inngå i formålet for verneomrråder. Loven presiserer at bærekraftig bruk 

som fremmer verneformålet ikke må bli hindret av verneforskrifter. 

-Sametingets forslag om å inkludere Verdens naturvernråds kategori VI 

ressursforvaltningsområde, som sidestiller biodiversitetsvern og bærekraftig 

bruk kom ikke med i Naturmangfoldloven. Finnmarksloven forutsetter 

imidlertid at for nasjonalparker skal det legges vekt på å videreføre 
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 strengt tatt det samiske reinbeiteområdet i Norge 
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tradisjonell bruk. Naturmangfoldloven viderefører de tre viktigste 

vernekategoriene i Naturvernloven: 

 

- Naturreservat som innebærer strenge restriksjoner, men hvilke 

restriksjoner er avhengig av det spesifikke formålet med vernet. 

- Nasjonalpark forutsetter at det ikke skal skje irreversible endringer i 

naturmiljøet, men vi regner med at når tradisjonell burk inngår i 

verneformålet kan f.eks plukkhogst og uttak av duodjiemner 

integreres i skjøtselplan.  

- Landskapsvernområder fokuser landskapets særpreg og gir åpning for 

at en viss varig slitasje kan aksepteres så lenge det ikke endrer 

helhetsbildet av landskapet vesentlig. 

 

- Sett under ett ser det ut til at Naturmangfoldlovens kategorier gir åpning for 

å skreddersy verneområder slik at tradisjonell bruk kan ivaretas innenfor 

rammene av de nevnte vernekategoriene.   

-Tradisjonelt har naturvitenskapen hatt en dominerende posisjon innenfor 

naturvernet. Naturmangfoldloven har åpnet for at erfaringskunnskap skal 

kunne tillegges vekt. 

-Internasjonale forutsetninger om lokal medvirkning i naturforvaltningen har 

vist seg vanskelig å realisere i praksis. Det er mye som tyder på at 

lokalbefolkning har oppfatninger om demokratisk underskudd i 

vernearbeidet. 

- Avtalen mellom Sametinget og MD av 31.1.2007 klargjør at samiske 

interesser har en særegen konsultasjonsrett på alle trinn av saksbehandlingen 

fra Fylkesmann til Regjering.    

-Naturmangfoldloven åpner for lokal forvaltning av verneområder og 

særskilte forvaltninsorgan med samisk deltakelse.  

regjeringen har besluttet at store verneområder skal forvaltes lokalt og at der 

det er aktuelt skal representanter oppnevnt av Sametinget inngå i 

verneområdestyret (MD 2009). 

 

Oppdraget er relativt ambisiøst i sin formulering av hva som skal gjøres, f. eks. ” 

Alle relevante aspekter av befolkningens bruk skal belyses” (pkt. 2) og ”mest mulig 

konkret beskrivelse av … bruk”. På samme tid anser vi at gjennomgangen i dette 

kapittelet viser at vurderingsgrunnlaget har vært ganske uoversiktlig helt til det siste, 

og at rettsutviklingen til dels er rask. En del spørsmål er nå avklart etter vedtak og 

iverksetting av Naturmangfoldloven.  

 

 

I neste kapittel redegjør vi for det metodiske grunnlaget for undersøkelsen vi har 

gjennomført.  
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3 MATERIALE OG METODER 
 

 

Prosjektet er som forutsatt gjennomført med en kombinasjon av litteraturstudier og 

informantintervjuer, med hovedvekt på det siste, supplert av befaringer for å få 

oversikt over noen aktuelle områder. Prosjektet ble startet opp  

 

3. 1  Litteraturstudier 
 

For å kunne forstå den lokale bruken av meahcci/utmark i Karasjok er det nødvendig 

med en viss innføring i så vel lokal naturbrukshistorie og samisk begrepsbruk, jfr. 

også oppdragets punkt 1 (se kapittel 1). Framstillingen er i hovedsak en 

oppsummering av publisert materiale. Litteraturstudiet er summert opp i kapittel 4 i 

utredningen. Av historisk materiale er indre Finnmark rimelig godt dekket på 

overordnet nivå. For Karasjok fins det en generell framstilling som er ført fram til 

forrige århundreskifte (Solbakk, 2000), men denne fokuserer ikke konskevent på 

naturbrukshistoria. Bakgrunnsmaterialet er derfor mindre tilgjengelig enn for 

Kautokeino hvor mer er publisert. Arkivmaterialet er for  spredt og vanskelig 

tilgjengleig slikl at det ville vært for arbeidskrevende å benytte innenfor prosjektets 

rammer. Vi har brukt både leserinnlegg og høringsinnspill som supplerende 

materiale. 

 

3.2  Kvalitative intervju 
For innhenting av opplysninger for de enkelte foreslåtte verneområdene, utover 

skriftlig materiale, har vi benyttet oss av halvstrukturerte forskningsintervjuer 

(Kvale, 2001). Tema for intervjuene er basert på kravspesifikasjonen til utredningen 

angitt i kapittel 1 som vi omformet til en intervjuguide. Intervjuene ble gjennomført 

på samisk og lagt så langt mulig opp til en vanlig samtale. Det ble lagt vekt på en 

samisk kommunikasjonsform der vi har utnyttet kulturelt og språklig fellesskap i 

samtalesituasjonen slik at samtalen mer fikk et preg av dialog enn direkte utspørring 

(Helander, 2004). Intervjuene er gjennomført hjemme hos de intervjuede og er med 

få unntak gjennomført med to intervjuere. Intervjuene varte normalt fra en til to 

timer, i noen tilfeller opp til tre timer.  

 

For rekruttering av intervjupersoner tok vi utgangspunkt i arbeidsutvalget og egen 

lokalkunnskap og gikk videre med den såkalte snøballmetoden (Johannesen, 

Kristoffersen og Tufte, 2004 ). Vi har tatt utgangspunkt i personer vi selv visste om 

eller har fått høre om av andre vi visste kjente bruken av områdene. Vi har også spurt 

de vi intervjuet om de visste om andre som kjenner godt til bruken av det aktuelle 

området. Vi fortsatte slik inntil informasjonen vi fikk fra nye intervjupersoner hadde 

stor grad av overlapp med informasjon vi hadde fått tidligere (Kvale, op.cit.).  

 

Selv om de tids- og ressursrammer vi hadde til disposisjon begrenset hvor mange vi 

kunne intervjue, anser vi ikke at dette begrenset informasjonen vi fikk vesentlig. 

Totalt har vi intervjuet 15 personer; 4 kvinner og 11 menn 
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3.3 Analysemetode 
Oppdraget er utformet som en konsekvensutredning (se kapittel 1). Som oppsummert 

i punkt 2.8 er formålet med utredningen å etablere et grunnlagsmateriale for å foreta 

en avveining mellom verneformål og fortsatt lokal bruk. Når det gjelder 

verneformålet har naturvernmyndighetene etablert standardforskrifter standard 

vernebestemmelser for både nasjonalpark og naturreservat, som er de to 

vernekategoriene som er forslått brukt. Analysen tar utgangspunkt i disse og tar sikte 

på å vurdere hvordan vern i samsvar med disse forskriftene vil virke iverksetting av 

henholdsvis vil kunne virke inn på dagens bruk.  

 

For å systematisere skjønnsmessige vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser
24

 ved 

konsekvensutredninger er det i Norge etablert en praksis hvor det er vanlig å bruke 

en skala som omfatter både positive og negative effekter. Den standarden man 

vanligvis refererer er den såkalte konsekvensvifta (Statens vegvesen, 2006), se figur 

2. 

 

 
FIGUR 2. KONSEKVENSVIFTA. STANDARDISERT SKALA FOR VURDERING AV IKKE-

PRISSATTE KONSEKVENSER VED KONSEKVENSUTREDNING (STATENS VEGVESEN, 

2006:142). 

 
Figuren er basert på at effekter kan være alt fra neglisjerbare (ubetydelig) til meget 

store, men både positive og negative slik at skalaen i alt får ni mulige konsekvenser 

som utfall, dvs. liten, middels, stor og meget stor punkter i begge retninger. 

Konsekvensen framkommer som et resultat av kombinasjon av de to dimensjonene 

verdi og omfang. Man angir en verdi av et område (f.eks. som reinbeite) og tenker 

seg at man multipliserer dette med omfang av inngrepet (hvor stort område influerer 

veibyggingen inn på) og får ut en konsekvens av beitetapet. I vår sammenheng er 

forbud mot bruk av motorbåt et relevant eksempel. Dersom forbudet gjelder et lite 

fiskevann hvor det er kort vei å ro til fiskeplassen, vil bruk av motorbåt ha liten 
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verdi, dersom det er et stort vann med lang vei å ro vil bruk av motorbåt ha stor 

verdi. Dersom det er bare en husstand som fisker på det store vannet kan 

konsekvensen likevel kanskje settes til middels negativ konskevens. Desom det er et 

vann som brukes av svært mange, kan konsekvensen bli meget stor negativ. Det vil 

bl.a. si at også en påvirkningsfaktor som har liten verdi kan få store konsekvenser, 

bare omfanget er stort nok, og vice versa.  

 

Som det framgår av gjennomgangen i kapittel 2 forutsetter finnmarkslovens regler at 

hensynet til lokal bruk skal tillegges betydelig vekt det i avveiningen mellom 

verneformål og lokal bruk.  Dette betyr at de vernereglene som fastsettes skal så 

langt mulig ta hensyn til begge sider. Våre vurderinger av slike avveininger og de 

justeringer av vernereglene og andre tiltak vi forslår, kommer i kapittel 6, 7 og 8.  
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4.  HISTORISK OG TRADISJONELL 

NATURBRUK I KARASJOK 
 

4.1  Natur- og kulturforståelse 
 

For å forstå både omfang og betydning av lokal naturbruk i Karasjok er det helt 

nødvendig å forstå at en må legge til grunn et annet perspektiv på forholdet mellom 

menneske og natur enn det som er dominerende i urbane vestlige samfunn. For å 

illustrere spennet mellom ulike natursyn i vår samtid kan vi ta utgangspunkt i den 

finske forskeren Leena Suopajärvi (2003). Denne forfatteren har karakterisert 

fremherskende natursyn innen tre ulike næringsveier/livsformer: (1) tradisjonelle 

livsformer, opprinnelig basert på selvforsyning, som reindrift og jordbruk, ser 

naturen som livsrom, (2) utvinningsnæringer som vannkraftutbygging, gruvedrift, 

storskala skogbruk og andre utbyggingsprosjekter ser naturen som en ressurs, mens 

(3) turisme i det postmoderne samfunnet ser naturen som grunnlag for opplevelse og 

erfaring. Vi ser umiddelbart at i en diskurs om etablering og forvaltning av 

verneområder, vil slike ulike natursyn gi grunnlag for ulike posisjoner.  

Dersom vi går tilbake til innvendingene reist i høringsrunden om utvidelse av 

Stabbursdalen nasjonalpark referert i kapittel 2 her, er den første prinsipielle 

innvendningen som nevnes motstand mot begrepet ”urørt” natur. Dette begrepet er 

en gjenganger i naturforvaltningens policydokumenter. Både dette begrepet og det 

kanskje enda mer verdiladede ”villmark” bryter klart med samisk naturforståelse når 

det brukes om områder som oppfattes som samisk kulturlandskap, f. eks.: 

 
”De største sammenhengende urørte områdene utenfor de eksisterende 

nasjonalparker finner vi i dag i grensetraktene nordover fra Trøndelag, samt 

på Finnmarksvidda” (NOU 1986:13:31). 

 

dvs. når man omtaler store og helt sentrale deler av norsk Sápmi. Audhild Schanche 

(2002) betoner at ”…skillet mellom natur og kultur er lite framtredende i samisk 

tenkning om landskapsverdier” og at ”samisk naturoppfatning og 

landskapsforståelse har noen særtrekk” (Schanche 2002:156). Denne forfatteren 

ledet et forskningsprosjekt ved NSI som fokuserte på grunnleggende spørsmål bl.a. i 

vernedebatten i Sápmi. I en Dieđut-artikkel søker hun å redegjøre for hva som 

karakteriserer en samisk landskapsforståelse og i hvilken grad norsk naturforvaltning 

inkluderer samiske landskapsverdier. Mye av det hun skriver kan vi bruke direkte i 

vår framstilling. Mens eldre vestlig tenkning karakteriserte villmarka eller ødemarka 

som en motsats til sivilisasjon og moral, snudde dette mot slutten av 1800-tallet til 

naturromantikk (op. cit.). Hun beskriver videre noen kjernepunkt i den aktuelle 

diskursen: 

 
”Da naturvern kom på den politiske dagsordenen, ble en i utgangspunktet 

negativ betegnelse på samiske områder snudd til noe positivt, men nå i form 

av naturens egenverdi. At samenes område kunne karakteriseres som urørt 

natur, ble ….. utlagt som at samisk naturbruk har en innebygd vernefilosofi. 

Problemet ….er at dersom samene gjør noe moderne og ”unaturlig”, 

representerer det et syndefall… Det blir da nærliggende å møte 

rettighetskrav med henvisning til områdenes verdi som natur og ikke til 

deres historie- de blir så å si satt utenfor historien. 
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 Idealet om den urørte og jomfruelige natur innebærer at menneskers 

berøring besudler dens renhet. Bruk og misbruk flyter sammen, og de 

landskap menneskene lever sine liv i, er ”unaturlige” landskap. Bare som 

kilde til rekreasjon og opplevelse, dvs. når en tilnærmer seg den gjennom et 

distansert blikk og ikke gjennom arbeid, kan naturens mangfoldige storhet 

bevares. Samtidig som interessen for vern av natur og biologisk mangfold 

har vokst, har også kulturlandskap fått økt oppmerksomhet, men da helst 

som arkaiske jordbrukslandskap ….. Bevaringsarbeidet rettes inn mot 

vedlikehold av visuelt uttrykk gjennom å forhindre gjenvekst av natur, å 

videreføre fortidige bruksmåter… 

 …..En verditilskriving som i en sammenheng (kulturlandskap) knytter 

verdien til menneskeskapte inngrep og strukturer, og i en annen 

(naturlandskap) til størst mulig fravær av menneskelig bruk, tilsier at 

områdene til de som har brukt naturen på en måte som ikke har 

transformert landskapet eller skapt markante landskapstrekk, faller 

mellom to stoler. Deres historiske bruk har gitt for svake spor til at 

områdene tilskrives verdi og vurderes for vern som kulturlandskap. 

Samtidig er deres nåtidige og framtidige bruk en forstyrrelse og et problem 

når områdene tilskrives verdi og skal vernes som naturlandskap (Vår 

utheving). 

 ......Når man fra samisk hold har protestert mot å få sine landskap 

utlagt som villmark, og har argumentert med kulturlandskapsbegrepet, er 

….dette ….primært med hensvisning til landskapets verdi for samiske 

samfunn, til naturens og ressursenes kulturelle betydning, til erfaringer og 

tradisjoner, til områdenes historie og til rettigheter og kunnskaper 

oppebåret gjennom generasjoners bruk” (Schanche 2002:158–159). 

 

Det er disse skisserte forskjellene i tilnærming og tenkemåte som må håndteres 

dersom norsk naturforvaltning og samiske lokalsamfunn, som Karasjok skal være i 

stand til å føre en konstruktiv dialog om naturbruk og naturvern i framtida. 

Oppsummeringsmessig er kjernen i denne gjennomgangen at i samisk forståelse er 

naturen et livsrom og bruksområde og at begrepet ”urørt” natur er et element av 

fremmendkultur i samisk sammenheng.  

 

For å forstå samiske brukstradisjoner trenger vi også kjenne litt til lokal 

naturbrukshistorie. 

 

 

4.2  Historisk bruk og forvaltning av meahcci 
 

Naturgeografien i Sápmi er litt spesiell i forhold til arktiske og subarktiske strøk 

ellers i Eurasia og i Nord-Amerika hvor de ulike biomene og økosystemene har 

meget store utstrekninger. Blant annet på grunn av fjellkjedefoldingen har 

landformene i Skandinavia mindre utstrekning og forskjellige økosystemer og 

økologiske nisjer ligger nærmere hverandre. Dette gir kortere avstander og skaper et 

bredere næringsøkonomisk grunnlag for utnytting av mange ressurser gjennom en 

årssyklus. Det betyr bl.a. at villreintrekkene og, seinere tamreindrifta, har langt 

kortere avstand mellom sommer og vinterbeiter enn i Sibir og Kanada. De 

halvnomadiske fangstsamfunnene som preget hele Sápmi og indre Finnmark ved 

inngangen til historisk tid klarte seg også godt med forholdsvis korte flyttinger 

mellom ulike typer ressurser innenfor hver sine siidaområder.   
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4.2.1 Veidekulturen 
I førhistorisk tid, nærmere bestemt yngre steinalder fra ca.4000 f. Kr. regner man 

med å ha hatt ulike slags fangstsamfunnstilpasninger på Finnmarksvidda; (a) med 

sesongflyttinger mellom Finnmarkskysten og innlandet, med mulige tyngdepunkt 

begge steder, (b) helårsbosetning i innlandet med handelskontakter ut av området, og 

(c) også basis på Finnmarksvidda/nordfinske skoger med forbindelser til det botniske 

kystområdet (Vorren, 1978). Karakteristisk nok er nåværende Karasjok sentrum 

gjennomskåret av et fangstgravssystem som er tidfestet til å være 5000 år gammelt 

(Solbakk, 2000). 

 

I følge Vorren (1978) var bosetninga i hele Sápmi opprinnelig bestemt av 

veidekulturens tilpasning til landskapet og dets ressursenheter. Veidekulturens 

økonomiske basis var primært vilt- og fiskeressurser. Den behersket Sápmi fram til 

15–1600-årene da en differensiering til flere næringsformer begynte å utvikle seg. De 

sentrale elementene i veidesamfunnene var vassdragene, på grunn av fiskeressurser, 

transportmuligheter sommer og vinter, og skogen i dalene med ressurser i både 

vekster og dyreliv. Høydedrag og vannskiller var naturlige grenser mellom de ulike 

lokalsamfunnene (siidaer). Siida-områdene var vanlivis fordelt mellom de enekelte 

familier som levde spredt unntatt midtvinters da alle var samlet på et vinterbosted.  

 

De historiske siidagrensene er identifisert over store deler av Sápmi. Arkelogisk 

materiale tyder på disse områdne ble dannet i yngre jernalder (fra 700- 800 e. Kr.), 

jfr. Hansen og Olsen 2004. Et utsnitt av siidainndelingen på Finnmarksvidda er vist i 

Figur 3. 

 

Den gamle veidesiidaen Ávjovárri omfattet storparten av nedslagsfeltet til 

Kárášjohka og Iešjohka. Den sørøstre delen av området med Goršjohka og andre 

bielver når helt fram til Anárjohka og den store elevedalen (Vorren 1989). Siidaen 

hadde rike fiskeressurser med hele fire lakseelver; Anárjohka, Kárášjohka, Iešjohka 

og Bávttajohka. 

 

Stedet Ávjovárri ligger i Iešjohkdalen omtrent 4 mil fra Karasjok sentrum. Ávjovárri 

var vinterboplass for siidaen (Vorren 1978) og ligger sentralt i siidaområdet. Navnet 

Márkansajgguoika (Markedsplasstryket) minner om at det blant annet har vært 

markedsplass der (Aarseth, 1989b). Et kart gjengitt av Solbakk (2000) påviser 

markedspalsser før år 1600 langs alle de store elvene i Sápmis innland. 

Markedsplassen i Ávjovárri er også avmerket som en med marked både for samer og 

kvener i 1750 (Hansen og Olsen 2004). Ávjovarri ble også tingsted og kirkested. I 

1730 ble det bygd 2 tømmerstuer til bruk for prest og fogd (Aarseth, 1989b). 

 

Samisk historie fram til tidlig på 1800-tallet er preget av de nordiske og russiske 

statsmaktenes kamp om å kolonisere landområdene og få samene som undersåtter 

som kunne skattlegges. Etter Kalmarkrigen og freden i Knäred i 1613 utgjorde indre 

deler av Sápmi, Guovdageaidnu og Ávjovárri inkludert, et såkalt fellesområde 

mellom Danmark-Norge og Sverige_Finland. Områder lenger øst var også skattlagt 

av Russland.  

 

Svenske fogderegnskap fins bevart fra 1553 og 11 skattytere (husholdene er navngitt; 

se Solbakk 2000). Skatteregnskapene viser stor bredde i ressurstilfanget og gir 

indikasjoner på at Ávjovárri hadde rikere jaktmarker enn de to nabosiidaene 
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Guovdageaidnu og Láhpojávri. Det er levert mest pelsverk derfra selv når en 

korrigerer for at de også var flest fangstmenn (P.A. Smith referert i Vorren 1978).  

 

 
 

Figur 3. Fangstsiidaer i indre Finnmark med Avjovárri sentralt og det felles 

villreinjaktområdet Jávrešduottar som ble utnyttet sammen med Guovdageaidnu og 

Láhpojávri (Solbakk 2000). 

 

 

Befolkningen var spredt og fåtalling. For perioden 1153-1606 var det i snitt 21 

skattemenn i Ávjovarri. Forutsetter en 6 personer per skattemann blir det totalt 120 

personer. Det var store og viltrike områder.  Fisket i elver og sjøer måtte være en 

jevn og sikker inntekstskilde (Aarseth 1989b). Stedsnavn gir også klare indikasjoner 

på viltrikdommen. Gården Mádjitmohkki (Beverrud) ble ryddet omtrent år 1600 og 

to skattemenn derfra betalte i 1609 skatten sin i beverskinn. Tilsvarende i Valjok, 

dvs. i Tanasiidaen, er det tre stedsnavn like ved hverandre som begynner på ”Godde-

”, dvs. villrein (Solbakk 2000).  

 

Aarseth (1989b) peker på at kildene ikke gir grunnlag for å identifisere 

sesongflyttingene innenfor Ávjovarri siidaområde, men det finnes opplysninger om 

ressursbruken. En tingprotokoll fra 1671 slår fast at vannene Gieibmajávri og 

Idjajávri skal brukes av hele siidaen etter gammel overenskomst, to andre vann skal 

brukes av navngitte personer, mens elvene Kárášjohka og Iešjohka skal brukes av 

hele siidaen til laksefiske etter gammel fordeling. Vorren kommenterer dette slik: 
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”Dette stemmer da overens med det økomiske system i det gamle veidesamfunnet 

…… Større fangsttiltak der det måtte være mange om arbeidet, ga utbytte til siidaene 

i fellesskap. På den annen side var det de enkelte familier som beholdt avkastningen 

fra de spesielle områder som de var tildelt. Dessuten ble det drevet individuell 

fangst, og der beholdt fangstmannen sjøl utbyttet” (Vorren 1989:18). 

 

Det er registrert fallgravanlegg for villrein flere steder i Ávjovárri siidaområde. 

Reintrekkene over de store dalene, spesielt Iešjohkdalen og Anárjohkdalen, synes å 

ha skapt stor aktivitet. Den sørlige delen av Ávjovárri siidaområde synes å ha vært 

høstsesongens virkefelt da ulike slag vilt og pelsdyr ble tatt her. Skatte- og 

handelsregnskaper viser at skinn av bever, mår, ulike typer rev, oter, ulv og bjørn 

kom i størst omfang fra nettopp denne siidaen (Vorren 1989). Det ble enda i 1740-

årene drevet villreinfangst på Jaurisduoddar, et fellesområde for tre innlandssiidaer, 

se figur 3, lengst inne i nåværende nasjonalpark (Vorren 1978), sør for Anárjohka 

(Aarseth 1989b).  

   

Det er kjent at indre Finnmark har hatt minst to atskilte bølger av innvandring av 

finner (kvener) fra Tornedalen. Den første av disse fant sted i 1720-årene hvor 

navngitte innvandrere er registrert. De begynte å fiske laks i Iešjohka på 

Ávjovárrisamenes gamle fiskeplasser ved Ássebákti (Vorren 1978, Aarseth 1989b). 

Finnene brakte med seg feavlen som ble en vesentlig faktor for utviklingen av 

bosetningen og næringsutøvelsen. Samtidig tilpasser finnene seg og tar opp både 

samisk kultur og språk.  

Vorren (1978, 1989) peker på Ássebákti som i det minste en av 

Ávjovárrisamenes sommerboplasser. At de beste lakseplassene ligger fra elvemøtet 

mellom Kárášjohka og Iešjohka og forbi Ássebákti, går også fram av at de finske 

innvandrerne kom i konkurranse med Ávjovárrisamene om lakseplassene da de slo 

seg ned i Kárášjohkdalen. 

 

Om selve veidesamfunnene understreker Vorren at det er:  

  
”samfunn med en opprinnelig utpreget naturalhusholdning og en 

samvirkeøkonomi der balansen mellom naturmiljøet og dets ressurser og 

folkegruppene er innebygd i selve kulturformen” (Vorren 1978:152). 

 

Vorren angir videre at fisket, villreinfangsten og pelsdyrfangsten var hjørnesteiner i 

fangstsamfunnene på Finnmarksvidda, men at økende handel på 1500–1600 tallet 

”gjør pelsdyrfangsten stadig viktigere samtidig som der blir en altfor sterk 

belastning på villreinressursene” (Vorren 1978:153). Den totale ressursbelastningen 

blir for stor og det blir de små tamreinhjordene som gir grunnlag for en ny viktig 

økonomisk ressurs; reinnomadismen.  

 

4.2.2 Reindrifta 
Reinnomadismen innebærer at tamreinhjorden er grunnlaget for økonomien og er 

basert på en livsform der familiene følger sine reinflokker året rundt og knytter sine 

aktiviteter til den. Utviklingen av reinnomadismen er dokumentert fra midten av 

1600-tallet og utover. Flyttemønsteret om lag 1700 er vist i figur 4. 
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Figur 4. Flyttemønster for reinnomader i Finnmark om lag år 1700 (Solbakk 2001:104) 

 

En del av de som begynte å flytte som reinnomader hadde opphav i opprinnelige 

innlandssiidaer og mens andre hadde opphav i opprinnelige kystsiidaer. En del av de 

opprinnelige veidesamefamilier ble ikke nomader men fortsatte å utnytte sine gamle 

siidaområder. Dette gjaldt både i innlandet og ved kysten. Nomadene kom da med 

sine hjorder til sitt gamle siidaområde om vinteren (innlandssiidaer), respektive om 

sommeren (kystsiidaer) (Vorren 1978, Pedersen 1994). En del av de som prøvde seg 

som nomader mislyktes dessuten og kom tilbake og gjennopptok fangsten.  

 

Vorren (1978) oppsummerer at de som etter hvert fortsatte ressursutnyttingen i de 

gamle veidesiidaer bestod av tre befolkningselementer: 

1) gamle veidesamefamilier som ikke gikk over i nomadismen 

2) mislykkede nomader som ble bofaste 

3) finnene (som nevnt tok de opp samisk språk og kultur) 

 

Over tid og ved inngifte ble innlandsbefolkningen fullstendig samisk og: 

 
”ut av den gamle veidekulturen og den kulturinnflytelse som finnene brakte 

med seg, oppsto en ny samisk kulturform av mer bofast karakter. Det 

ekstensive jordbruket med innhøsting av for på overflatedyrket eng, på 

utslåtter og i mosemarka, grep stadig mer om seg. Men de gamle næringer 

som reindrift, jakt, fangst og fiske samt sanking av matemne fra utmarka 

opphørte aldri” (op. cit.:161-162). 

 

Samme forfatter sier også annet sted: 
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”Livsformen hos de bofaste samene ble etter hvert noe lignende som den til 

fiskerbøndene ved kysten. Kombinasjonene av forskjellige ressursnisjer er 

karakteristisk for økonomien, og samfunnsorganisatorisk ble gruppene 

tillempet storsamfunnets mønster. Imidlertid finner en også her helt ned til 

vår tid levninger etter den gamle siida-organisasjonen” (Vorren i Keskitalo, 

1996:329). 

 

For Karasjoks del oppsummerer Aarseth befolkningens sammensetning fra midten av 

1700-tallet: 

 
”Ett fastboende element av småbrukere som kombinerte fedriften med fiske og fangst 

og delvis reindrift som støttenæring, og et nomadiserende element av reindriftssamer 

som oppholdt seg i sognet om vinteren (Aarseth 1989:16) 

 

Tamreindrifta i Finnmark ekspanderte utvilsomt betydelig på 16 og 1700- tallet. 

Dokumentasjon på dette kan vi se bl.a. av klageskriv fra kystsamer og de detaljerte 

redegjørelsene i Schnitlers grenseeksaminasjons-protokoller (Vorren, 1978, Pedersen, 

1994). Til tross for klagene er det viktig å være oppmerksom på at over tid oppstod 

det også faste relasjoner mellom nomadene og de bofaste både ved kysten og i 

innlandet det som etter hvert utviklet seg til verddevuohta; gjensidige økonomiske og 

sosiale forpliktelser.  Aarseth uttrykker det slik: 

 
”Et visst spenningsforhold mellom bumann og nomade har holdt seg opp i vår tid, 

men forholdet har som regel vært preget av gjensidig nytte og godt granneskap” 

(Aarseth 1989:16) 

 

 

Ved fredstraktaten etter den store nordiske krig i 1720 ble det bestemt at det skulle 

etableres en entydig grense mellom Danmark-Norge og Sverige Finland (Aarseth 

1989a). Grensen fra 1751 ble å følge den sørlige og østlige grensen for 

Guovdageaidnu og Ávjovárri siidaer. Det betød at de kunne både bo, flytte og utnytte 

ressursene som før, men at de entydig ble dansk-norske undersåtter (Pedersen 2008). 

Ávjovárri hadde da 21 hushold med totalt 143 personer, kvenene inkludert. 

 

Grensefastsettinga fikk i første omgang ikke vesentlige følger for tamreindrifta. 

Lappecodicillen som var et intgrert tillegg til selve grensetraktaten sikret fri 

passering av riksgrensen, men de måtte velge statsborgerskap. I Øst-Finnmark flyttet 

alle reindriftssamer som hadde valgt norsk statsborgerskap til finsk side på 

vinterbeite. Det som imidlertid skapte alvorlige problemer for reindriftssamene var 

grensesperringa mellom Norge og Finland i 1852, mer i Karasjok enn i Kautokeino. 

Reintallet hadde økt sterkt i løpet av 1800-tallet, men i de nærmeste tiårene etter 

grensesperringa ble reintallet og antallet hushold i Karasjok mer enn halvert. 

Resultatet ble bl.a. at en rekke slekter forsvant ut av reindrifta. I Kautokeino løste 

mange problemet med sperret adgang til Finland med å skifte fra norsk til svensk 

statsborgerskap. Grensesperringa mellom Sverige og Finland i 1889 fjernet denne 

muligheten og førte til både til forflytninger av nordsamer sørover i Sverige og 

tilbakeflytting til Kautokeino. Det siste økte presset på Karasjok og en del 

reindriftssamer fra Karasjok etablerte seg i Tana fram mot århundreskiftet (Aarseth 

1989a, 1989b, Solbakk 2001, Pedersen 2006). 

  

 



 

 50 

 

4.2.3 De fastboende (dálon)  
Bosetninga på nåværende Karasjok kirkested begynte i 1720-åra og kirka ble bygd i 

1807 (Guttorm 1989). Ett forsamlingshus kom sist på 1770-tallet. Folketellinga i 

1801 har registrert 333 innbyggere i Karasjok, derav 48 fastboende fordelt på 9 

familier (Aarseth 1989b). Den andre finske innvandiringsbølge kom fra 1840-årene 

med sterk oppgang i 1860-årene og med fortsatt tilsig gjennom hele hundreåret 

(Aarseth 1989b). 

 

”Den bofaste befolkning i Karasjok har tradisjonelt hatt en økonomisk tilpasning 

basert på jord- og skokbruk, fiske i elever og vann, jakt/fangst og bærplukking” 

(Storm og Kalstad 1978:173).  Amtsagronomen skrev i 1901 at Karasjoks fastboende 

befolkning ernærte seg dels ved laksefiske i elva og dels ved skogsdrift. Unge menn 

søkte også ned til kysten om våren og forsommeren for å drive fiske i sjøen 

(Pedersen 1994). 

 

 

Jordbruket 

Jordbruket har tradisjonelt vært basert på fórproduksjon og fehold med kyr, sauer og 

hest, men også rein (Aarseth 1989b). Overflatedyrking var enerådende fram til 

forrige århundreskifte. Det sies at det ikke fantes en eneste plog i bygda før 1905.  

”I det tradisjonelle haustingsjordbruket i Finnmark …, var innmarka av mindre 

betydning. Det var utmarka som ga største delen av fôret” (Prestbakmo 1994:168) 

ved utslåtter og sanking av lav. Utslåttene var lokalisert på myrer i innlandet 

(myrhøy) og på elvenessene i hovedvassdragene. Elvenessene var spesielt verdifull 

slåttemark siden de ble gjødslet av vårflommen. 

 
”I Karasjok der elvenessa var spesielt viktige slåttemarker, gikk disse på omgang 

etter bestemte system. Det var slik at dersom en hadde gode slåtter et år, måtte en ta 

til takke med dårligere slåtter neste år. En informant forteller at det et sted var slik 

at det gikk 6 år mellom hver gang de slo der. Det var seks som delte på slåtta på 

neset. De slo hvert sitt år.” (Prestbakmo 1994:168). 

 

Lav ble hentet inn fra bestemte lokaliteter (eks. Jægelvarri). Hver familie hadde sitt 

faste område. Sankingen foregikk om høsten, og det måtte være regn så laven ikke 

ble for tørr. Det var som regel kvinner som utførte dette arbeidet. Det ble laget baller 

av laven, limpo, som frøs når det ble frost. De ble kjørt hjem med hest om vinteren 

(Guttorm 1989). Et hushold kunne bruke flere hundre i løpet av en vinter (Storm og 

Kalstad 1978). Lavmarkene i Karasjok var fordelt mellom de som høstet, og det var 

satt opp merker som viste grensene mellom de enkelte som høsta lavmarkene. Disse 

grensene ble respektert. De ulike markene ble arvet mellom generasjonene uten at det 

var registrert i dokumenter (Storm og Kalstad 1978, Prestbakmo 1994). Lav inngikk 

også i byttehandelen med reindriftsamene. I tillegg ble både fiskeavfall nyttet som 

for og da kokt sammen med lav og gress. Kjerving er også kjent fra Karasjok (Storm 

og Kalstad 1978). I 1901 ga amtsagronom Nilsen et godt bilde av forskjellene på 

samisk og norsk jordbruk. Nilsen la vekt på at samene utnytte mange flere ressurser 

til fór enn de norske (eks. fiskeavfall ved kysten og lav i innlandet) og derfor vel 

skikket til å drive jordbruk under krevende vilkår, mens norske innflyttere som ikke 

var vant med forholdene var uskikket til å drive jordbruk i deler av Finnmark 

(Pedersen 1994). 
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Seterbruk 

Jordbrukstilpasninga i Karasjok var tradisjonelt bygd på setring. De fastboende på 

kirkestedet tok med seg buskapen og flytta opp til Ássebákti som også hadde det 

viktigste laksestengselet Beaŋgir (Westrheim 1978, Pedersen 1988, 1994). 

Boullanjarg var muligens også en opprinnelig fiskeplass. Denne tilpasningen 

benevnes som lakseseterbruk i etnologisk litteratur. Fisken fra Karasjohka var det 

viktigste seterproduktet ved siden av smør. Mennene fiska både laks, ørret, sik og 

harr (Westrheim 1978). Vi ser at det er kontinuitet i sesongflyttingen tilbake til det 

gamle fangstsamfunnet hvor Ássebákti var sommerboplass. Setring var et allment 

fenomen. Westrheim (1978) kontstater at seterdrifta i Finnmark er en realitet fra 

1600-tallet og like gammel som jordbruket i fylket. Friis sine kart fra 1888 har åtte 

setre/sommerboplasser inntegnet. Vanligvis var både setre og hovedboplasser 

lokalisert langs hovedelvene. Et unntak fra dette var seterplassen Seidejávri. Andre 

seterområder var Buollanjárga og Idjajavri. Et par familier holdt til i Tanadalen. Det 

vanlige mønsteret var å flytte til sæters omtrent en uke før midtsommer og oppholde 

seg der ut august måned. På grunn av setringa var det før andre verdenskrig nesten 

ikke folk på kirkestedet i slutten av juni og i juli (Storm og Kalstad 1978, Guttorm 

1989). Westrheim (1978) refererer til Tor Frettes innsamling og kartografering av 

samiske stedsnavn. Frette har i alt markert 43 setre på kart innen Karasjok kommune, 

også i utredningsområdet, nederst ved Goršjohka, se ellers figur 5. 

 

Det finnes også eksempler på at man hadde to forskjellige setre i løpet av sommeren. 

Et eksempel er i Port hvor man holdt til ved Sohparjohka på forsommeren og ved 

Fielbmajohka på ettersommeren. Fem av ni setre i Karasjok kommune ble ikke 

gjenreist etter krigen. Setringa avtok i etterkrigstida, fordi de fleste fant at det ikke 

lønte seg (Westrheim 1978), men fantes fortsatt eksempler på at setring enda i 

begynnelsen av 1960-årene. På slutten av 1970-tallet ble enda mange av de gamle 

setervollene nyttet som sommerbeite for sau (Storm og Kalstad, 1978) eller det ble 

slått og hesjet (Westrheim 1978). 

 

Landbruksdirektøren i Finnmark hadde i 1901 konstatert at all bebyggelse og så godt 

som all dyrka jord i Finnmark fantes lang sjøen og de store vassdragene og knyttet 

både til næringsgrunnlag og transportveier (Pedersen 1994). I Karasjok var 

bosetninga konstrert langs elvene helt fram til 2. verdenskrig. Eneste unntak var 

oppsitteren på Ravnastua. Karasjok fikk vei, fra Lakselv, i 1936-37. Veien gikk fram 

til elva og det var pram over elva. Om vinteren foregikk all transport på elva med 

hest og rein. Før veien kom, foregikk all transport til kysten med hest og rein 

(Guttorm 1989). 
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Figur 5 Setre i Karasjok kommune (Westrheim, 1978) 

 

 

Modernisering 

Den jordbruksinteresserte presten Kristian Nissen, som var i bygda 1904 til 1916, ble 

en foregangsmann, stiftet landbrukslag og lærte folk å pløye og så. Dette la 

grunnlaget for det som Inge Krokann kalte ”det store hamskiftet” i jordbruket 

(Krokann 1976), dvs. prosessen med gradvis økende mekansiering og 

vareproduksjon med redusert naturalhusholdning og integrering i pengeøkonomien 

som resultat. I følge Aarseth (1989b) er det alminnelig oppfatning at det var 

veibygging og gjenreisning etter krigen som skapte det store hamskiftet, mens denne 

forfatteren anfører at disse tiltakene nok ga utviklingen fart, men han mener at 

endringene ble innledet med pomorhandelens opphør i 1914. At nødvndige 
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tilleggsvarer uteble, ga det samiske sjølforsyningshusholdet et grunnskudd. I 

mellomkrigstida ga nydyrking med offentlige bidrag kontantinntekter  

 

I Karasjok skjøt denne prosessen fart etter at meieriet i Lakselv begynte å ta i mot 

melk på slutten av 1950-tallet. Tidligere hadde nesten all jordbruksproduksjon vært 

til eget bruk med unntak av det som ble solgt til/byttet med reindriftssamene (Storm 

og Kalstad, 1978) og solgt direkte til skoler/institusjoner. Direkte pengeinntekter ga 

grunnlag for å utvide jordarealet og ta i bruk nye produksjonsmetoder. Det var blitt 

dannet en landbrukssentral som leide ut plog og harv (Guttorm 1989). 

 

Skogbruk 

Skogen har gitt befolkninga det man trengte av trevirke og skogsprodukter og også 

gitt grunnlag for salg. Myndighetene beynte tidlig med forskrifter om utvisning av 

skog for å hindre at skogen ble for hardt beskattet, men bruk av skogen har vært 

oppfattet som en rettighet av de som dreiv primærnæring. Dette har også vært 

tilsvarende for tømmerskog til materialer, men streng håndheving førte til at at folk 

godtok at tømmer måtte kjøpes (Prestbakmo 1994). 

 

 Ved til brensel har hovedsakelig vært til eget forbruk (Storm og Kalstad 1978). 

Bygningstømmer har vært solgt nedover Tanadalen. Trærne ble hogd om høsten og 

kjørt fram med hest om vinteren og fløtet ned til Tana (Guttorm 1989). Tømmeret ble 

hovedsakelig tatt ut fra furuskogene langs Karasjohka og Anarjohka. Man har også 

hentet emneved og never i skogen.  (Storm og Kalstad 1978). Skogen har også lagt 

grunnlag for sagbruksdrift, dels i prvat regi og dels i regi av Statens skoger. 

Skogbruket har sysselsatt mange mennesker, både til hogst og framkjøring, fløting og 

skjæring av tømmeret (Guttorm 1989). Det har også vært drevet tjærebrenning i 

Karasjok (Storm og Kalstad 1978) Dette var til eget bruk (Prestbakmo 1994).  

 

Utmarksbruk 

Jakt, fangst og fiske som var grunnlaget for den opprinnelige bosetningen i det 

førhistoriske veidesamfunnet har fortsatt å bety mye gjennom historisk tid og helt 

fram til i dag. Tidligere ble det fanget både rev og storfugl (Guttorm 1989). De 

viktigste fiskeslagene i Karasjok har vært laks, ørret, røye, sik og harr, men det har 

også vært fiska gjedde, abbor og lake. I de store hovedelvene har man fisket både 

etter laks og annen fisk. Tradisjonelt har man fisket med så vel not, stengsel, garn og 

stang. Organsiert notfiske fant sted fra midtsommer til midten av august, men med 

opphold i slåttonna. Om høsten fisket man til vinterforsyning i forskjellige innsjøer 

og mot våren drev man isfiske (Storm og Kalstad 1978). For ørret og røyefiske gjaldt 

bestemte regler: enkelte familier hadde egne vann og man skulle ikke fiske med garn 

mer enn ett døgn for å unngå at man tømte vannet (Guttorm 1989). 

 

I første del av 1900-tallet var jakt enda en ei hovedinntekstskilde for mange i 

Finnmark. Rypefangst bele drevet av en stor andel av befolkninga i indre Finnmark i 

første halvdel av 1900-tallet. Det var vanlig at minst en fra hver husstand lå på 

rypefangst om vinteren og mange steder ga rypefangsten den viktigste inntekta om 

vinteren. I Karasjok var det frotsatt på 1990-tallet en del som drev jakt/fangst som 

binæring i kombinasjon med annen utmarksnæring. Mens jakt drives av relativt 

mange drives fangst først og fremst av folk knytta til primærnæringene. Fangsten 

ansees som en integrert del av bygdefolk sitt næringsgrunnlag. Det har vært 

uskrevene regler og fordeling av områder for denne ressursen. Før veinettet ble bygd 
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ut på 1950- og 1960-tallet har lokalbefolkninga også stort sett fått ha denne ressursen 

for seg sjøl (Prestbakmo 1994).  

 

 

4.2.4 De fastboendes næringstilpasning 
Videreføringa av tradisjonene fra det gamle veidesamfunnet i de bofastes (dálon) 

sine tradisjoner når det gjelder bruksområder er beskrevet av Storm og Kalstad 

(1978). Tradisjonelt har hver bygd hatt et område hvor de utnyttet forskjellige 

ressurser. Dette kan enten gjelde gårder som ligger nært geografisk og som benytter 

samme bruksområde eller også gårder eller grender som ligger fjernere fra hverandre 

men likevel har samme bruksområde. Bruksområdene for de bofaste kan deles inn i 

to soner: 

 
 ” (1) Brukssone som bare blir benyttet av bygdas folk 

(2) Brukssone som bygdas folk benytter sammen med en eller flere bygder ” Storm 

og Kalstad (1978:178). 

 

I følge disse forfatterene skiller Karasjok kirkested og muligens også de nærmeste 

nessene seg ut da bygda synes å ha delt seg mer enn vanlig, spesielt på sommeren og 

med hensyn til spesielle områder. Det kan virke som familieinndelingen er sterkere 

her enn ellers. Det synes også å være slik at beboerne på en gård har hatt en viss 

fortrinnsrett til de nærmeste moltemyrene eller til et lite fiskevann. Man kunne også 

etablere hevd på utslåtter.  

For rypefangsten synes regelen å ha vært at den som kommer først til et 

område etter at snøen har lagt seg å ha førsterett til området så lenge han bruker det. 

Enkelte fiskevann synes å ha vært forbeholdt familier. Storm og Kalstad 

(1978) refererer til en informant som beskriver ordningen som gjaldt bl.a. for 

Idjajavri, sannsynligvis før forrige århundreskifte: 
 

”Man hadde delt alle vann mellom seg og man hadde avtalt hvor den og den kunne 

fiske….Og ingen prøvde å tvinge til seg et vann uten at man spurte de som alltid 

hadde fisket der, som hadde førsterettighetene……Og den som brøt de gamle lovene 

han ble nestyen ikke regnet som et menneske, men nærmest som en sviker som brøt 

avtalene. .. (Storm og Kalstad 1978:179) 
 

De samme forfatterne påpeker at ellers har det vært vanlig at hvis noen hadde beynt å 

fiske i et vann så skulle man ikke forstyrre dem så lenge de fisket der. Det har også 

vært vanlig at familier som har beyttet spesielle områder har kunnet gjøre dette i fred 

og ro uten å konkurrere med andre. Tilsvarende har bygdenes bruksområder vært 

benyttet i fred og ro sammen med reindriftssamene uten at har trengt å hevde 

overnfor noen. 

 Det er også karakteristisk at bygdefolket har et meget godt godt kjennskap til 

terrenget, framkommelighet, plante- og dyreliv; hvor man kan finne multer akkurat 

dettte året, hvor fisken står, hva slags garn man skal bruke i nettopp dette vannet osv. 

Bygdefolk har en historisk forankring til bruksområdet gjennom foreldrenes bruk og 

en muntlig tradisjon knyttet til steder og kulturlevninger 

(Storm og Kalstad 1978). Geir Hågvar (2006) beskriver de fastboende på 

Finnmarksvidda og deres næringstilpasning slik: 

 

”…mindre bygdesamfunn som forble knyttet til vassdragene og hvor en 

stadig mer bofast befolkning livnærte seg av det naturen kunne gi: vilt, fisk, 
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bær, gjerne kombinert med litt husdyrhold og noen  rein   i flyttsamenes 

hjord. Utmarksnæringer er ikke noe godt utrykk for denne naturtilpasningen, 

for dyrkingen av jorden behøvde ikke være drevet så langt at skillet innmark-

utmark ble viktig. Det vesentlige var kombinasjonsdriften, og at man fant en 

helhet som ga livsgrunnlag. Det samiske ord birget, berge seg, klare seg, 

sier det som her trengs, og at vi står overfor en selvbergingsøkonomi som på 

sin måte må ha vært rettsskapende i naturbruken” (Hågvar 2006:276). 

 

Begrepet birget, å klare seg, som introduseres her, står sentralt i samisk økonomisk 

forståelse, og har som vi skal komme tilbake til, fortsatt stor betydning. Samme 

forfatter angir videre at den ordinære faste bosetting i innlandet fra 1700 og 1800-

tallet var basert på et viddegårdsbruk med utslåtter og til dels uten nevneverdig 

dyrking av jorden, og at det krevde minst en ku og noen sauer/geiter pr. husstand 

sterkt støttet av fiske og fangst, bærplukking og en andel i reindriften; et antall 

trekkrein og nisterein voktet i en flyttesamehjord.  

Hågvar beskriver de fastboendes næringstilpasning som femgrenet fra 

1800tallet og over til midten på 1900-tallet, se figur 6  

 

 
FIGUR 6. KULTURFORMER OG NÆRINGSMØNSTRE I INDRE FINNMARK I SIN 

SAMMENHENG (HÅGVAR 2006:278). 

 

Figuren illustrerer både kontinuitet tilbake til veidesamfunnet og forbindelse mellom 

bofaste samer og reindriftssamer. I tillegg oppsummerer også figuren allsidigheten i 

de fastboendes næringsgrunnlag helt opp mot våre dager. Det femgrenete 

næringsmønsteret omfatter både husdyrhold, fiske og fangst, bærplukking samt en 
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andel i reindrifta. Hågvar framhever at reindriftssamene og de bofaste, dálon, 

representerer to forskjellige, men kompletterende utviklingslinjer i det Vorren kalte 

veidekulturens differensiering. Han sier dette slik: 

 
”Mens reinsamen utviklet reinholdet og ble helnomade, investerte hans 

bofaste verde sin allsidighet inn i kombinasjonsdriften med alle de mulighter 

som en forankring til stedet gav. Slik støttet de også hverandre, og beholdt 

som en fellesarv noe av veidingen, fangsten” (Hågvar 2006:277).  

 

Vi skal være oppmerksomme på at selv om meahcci brukes om de samme områdene 

som det norske begrepet utmark, har det en annen betydning, som vi skal komme 

tilbake til. Schanche (2002) har beskrevet arbeidsoppgavene som dálongårdene 

hadde i meahcci: 
 

”Noen av arbeidsoppgavene som ble utført i meahcci, især rypefangst og 

fiske, medførte opphold milevis fra gården og strakk seg over flere uker. Om 

vinteren var kjørerein helt nødvendig, og mange transportoppgaver, som å 

hente fisk som var saltet i tønner og evt. lagt til kjøling i palser, ble utsatt til 

vinterføre. En familie kunne ha opptil 50 kjørerein. De fastboende hadde 

sine bestemte områder hvor kjørereinen kunne beite, og reindriftssamene lot 

ikke flokkene sine beite i disse områdene. Beitemulighetene for kjørerein ser 

forresten ut til å ha vært en viktig lokaliseringsfaktor for de elvesamiske 

gårdene..  

….den samlede tiden voksne menn tilbrakte borte  fra gården, … til sammen 

minst 6 av årets 12 måneder var mannen så langt borte at daglig retur var 

umulig. Svært ”fastboende” var de altså ikke. Store deler av 

etterjulsvinteren var mennene på rypefangst. Om våren var det andejakt, og 

om sommeren dro de på notfiske etter sik. På sensommeren var tiden inne 

for multesanking og høsting av utslåtter, og når isen la seg, var det tid for 

isfiske og rypejakt. Innimellom skulle matfisk hentes i nære fiskevann, 

vinterveden måtte skaffes til veie, fiskeutstyr måtte fraktes til og fra 

fiskevannene, og fisketønner og ryper til markedene. 

 Når mennene var borte var det kvinnene som måtte stå for alt arbeid på 

gården, og også oppgaver i det nære meahcci: hogst, saging og transport av 

brensel, hente inn gress på utmarksslåttene, vannbæring m.m. Jakt, fangst og 

fiske var primært mennenes arbeid, selv om vi ikke kan trekke noen helt 

skarpe grenser. Blant annet hadde kvinnene ansvar for å se til rypesnarer i 

nærheten av gården når mennene var borte om vinteren. Kvinnene var aktive 

på utmarksslåttene og i multesanking om høsten, og hadde særlig ansvar for 

å høste inn sennegress….enten mannen var til stede eller ikke, tok de seg av 

barn, hadde ansvar for husdyr husarbeid og matlaging, for tilberedning av 

skinn og senetråd og for å produsere det familien trengte av klær og fottøy. 

Ikke minst var arbeidet med å tilvirke det mennene trengte på jakt og fiske i 

meahcci viktig” (Schanche 2002:167).  

 

Denne konkrete beskrivelsen understreker at bruken og høstingen av meahcci både 

var meget allsidig og meget omfattende, men også at kvinnenes ansvarsområde var 

meget stort. Av dette ser vi også at Vorrens sammenlikning med fiskerbøndene ved 

kysten er høyst relevant.  

  

Tidligere leder av Sámi bivdo- ja meahcástansearvi (SBMS, Samisk fangst- og 

utmarksforening) Johan Henrik Buljo sin skisse av dálons tradisjonelle bruksmønster 

i Kautokeino fram til moderniseringen kom for alvor med helårs bilvei i 1967–68, 
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kompletterer Schanches framstilling over gjennom å beskrive nærmere hvilke 

aktiviteter som foregikk til hvilke årstider: 

  
”Dálonsamene (de fastboende samene) har hatt virksomhet og arbeid i 

meahcci til ulike tider. Om våren er det tida for å dra ut fangst- og 

fiskeredskaper, reparere gammer, ordne med ved og fiske gjedde. I tillegg er 

det på denne tida vårjakt etter ender og sikfiske. Sikfisket varer over 

sommeren til langt utpå høsten. Om sommeren har man også utslåtter. 

Utslåttene fortsetter gjennom høstsommeren sammen med multeplukking og 

skjæring av sennagress. Om høsten er det sanking av reinlav og veden blir 

kvista og reist opp. Når den første snøen kommer, henter man hjem fiske- og 

fangstredskap og nehlut (til oppbevaring av fisk, oversetters anm.). Om 

høstvinteren er det så isfiske med garn under isen. Om vinteren er det 

transportarbeid; man skal hente hjem høy/sennegress, ved, fisk og reinlav. 

På den tida hadde fastboende samer kjørerein. Slik var de fastboende 

samenes levevei og birgejupmi
25

. Denne formen for birgejupmi varte til utpå 

70-tallet når skuterne og traktorene begynte å komme. ……… 

 

I begynnelsen av mai flytter reindriftssamene ut til kysten og kommer ikke 

tilbake før mørketida. I barmarksperioden var landskapet under 

dálonsamenes kontroll og forvaltning. Bruken av land- og vann var fordelt 

på naturlig måte mellom dálonsamene. Landområdene tilhørte de som bodde 

nærmest. Det var kollektiv bruk, men det fantes likevel noen vann/myrer hvor 

en eller et par familier brukte fast hvert år. De andre kunne hente kokfisk, 

men ikke fiske til vinterforråd. Dette systemet fungerte meget bra. Det var 

stor enighet om hvordan man skulle fordele godene” (Buljo, 2008:1). 

 

Foruten den sesongmessige utnyttelsen skal vi merke oss to andre poenger ved denne 

framstillingen. For det første, inntil for vel 40 år siden disponerte dálomsamene 

meahcci alene i barmarksperioden rent næringsmessig. For det andre, de hadde også 

velfungerende ressursfordeling med balanse mellom kollektiv og individuell 

(familiemessig) bruk. Hågvar (2006) har utdypet dette med å vise til at den kollektive 

bruken var bruk som var fordelt mellom ulike bygder. Forfatteren karakteriserer 

bruksmønsteret han har analysert som ”naturalhusholdets eller 

livbergingssamfunnets rettsorden på Finnmarksvidda (Hågvar 2006:293).  

Forfatteren påpeker at samvirket mellom fastboende og reinnomader gjennom 

verdde-institusjonen er et grunnleggende element i denne rettsordenen. Andre 

vesentlige elementer i dette sedvanemønsteret er at:  

 

 hver bygd har sitt tradisjonelle bruksområde (som kan være overlappe 

hverandre, ikke bare i rom men også i tid og ressursspesifikt) hvor også 

reindriftssamene har rettigheter. Dette bekreftes også av Helander (2004) i 

hennes undersøkelse fra Tana 

 inndeling i familieområder, særlig for notfiske og rypefangst, gjerne betegnet 

som en førsterett (op. cit.) 

 

Selv om dette sedvanemønsteret er svekket av de endringene som har skjedd i løpet 

av de siste tiårene, er det fortsatt til stede. Nåtidens fastboende er for eksempel vant 

til bærplukking på et visst område som etter sedvanen tilhørte gården.  Mønsteret 

ligger heller ikke lenger tilbake i tid enn at mange husker hvordan det har vært. Dette 

er derfor et godt utgangspunkt for å realisere finnmarkslovens intensjoner.  
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 Birgejupmi-jfr. birget, å ha tilstrekkelig for sitt livsopphold, se næremere i 4.3.2. 
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4.3  Sentrale begreper i samisk naturbruk og -forvaltning 
I dette avsnittet skal vi gi en liten innføring i noen samiske naturbrukstermer med 

fram til moderniseringen og motoriseringen kom for fullt. Selv om naturbruken er 

gradvis endret er begrepene fortsatt intakte og i bruk. 

  

Vi har over introdusert at Hågvar knytter begrepet birget til kombinasjonsdrift og 

selvbergingsøkonomi. Elina Helander har gitt en utdypende forklaring av 

substantivformen: 

 
Birgejupmi, det at man klarer seg eller at man har tilstrekkelig til sitt 

livsopphold. Begrepet er knyttet til økonomisk mangesysleri, samiske 

kombinasjonsnæringer og selvforsyning. Selv om mange opplever at naturen 

(bl.a. av staten) i dag tillegges verdier som går foran lokal-befolkningens 

verdier og interesser anses det fortsatt som viktig at man kan birget (klare 

seg). Det at man kan hente mat for livsopphold fra sitt miljø henger sammen 

med birgejupmi. Variasjonen i matvaner henger sammen med tilgangen på 

ressurser. For at alle i respektive samiske lokalsamfunn skal kunne oppnå 

birgejupmi så har man av tradisjon (alders tids bruk) organisert og regulert 

tilgangen til og fordelingen av ressursene (Helander 2004:58, vår 

oversettelse). 

 

Utover det konkrete betydningsinnholdet om å klare seg gjennom å basere seg på et 

flertall kilder til livsopphold, er det også verdt å merke seg at begrepet er verdiladet. 

Å klare seg på denne måten er en tradisjonell samisk verdi. 

 

 

Meahcci 

 

Det helt sentrale begrep for områder som på norsk ville bli kalt utmark er meahcci 

(Schanche, 2002). ”Meahcci kan inkludere tundra, vidde, fjell og skog. Informanter i 

Kautokeino utrykker at det er det landskapet du kommer til når du forlater hjemmet 

og bygda” (op. cit:163, vår utheving). Meahcci er landskapet relatert til ferdsel og 

bruk. Dette kommer også til utrykk når ordet i sammensetninger knyttes til ulike 

ressurser:  
 

 luomemeahcci (hvor man plukker molter) 

 guollemeahcci (hvor man fisker) 

 muorrameahcci (hvor man hogger ved) 

 

Det finnes også et samisk begrep for villmark. Selv om ordet luondu primært betyr 

lynne, dvs. vesen eller gemytt, brukes det i moderne samisk også om ytre fysiske 

omgivelser. Det antatt gamle begrepet luohtu betyr villmark og brukes bare i 

sammensetninger i nordsamisk, men finnes i andre samiske dialekter. Det antas at 

luohtu betegner den ytre fysiske virkeligheten uavhengig av om man ferdes i den (op. 

cit.). Meahcci er altså de naturressursene man kommer til når man forlater hjemmet 

og bygda, og den spesifiseres begrepsmessig i forhold til den konkrete bruken man 

gjør av ressursene. Schanches fastboende informanter konkretiserer begrepet slik:   

 
”Meahcci starter når man har gått over noen åser og husene er ute av synet. 

”Når du sier at du skal til meahcci, da må du være borte minst en natt, ellers 

har du ikke vært i meahcci”Der, i selve spiskammeret for avsidesliggende 
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bygder, finner du alt du behøver: gress, ved, bær, reinlav, fisk, ryper 

osv…..”Meahcci er aldri tom, det er helt sikkert. Det ligger i blodet at vi må 

til mehcci ” (op.cit.: 166). 

 

Vi kan altså konstatere at meahcci er landskapet betraktet som ressurs.  

 

Hvem er så landskapet en ressurs for? Først skal vi se på å tilhøre i forhold til å eie. 

 

 

Vuođđu (rettsgrunnlag) 

 

Samisk tradisjon i forholdet til landet kan utrykkes slik. Først Johan Henrik Buljos 

framstilling om forskjellen mellom vestlig tankesett og samisk når det gjelder å eie 

land: 

 
“Mii sámit eat leat oamastan eatnamiid dieinna lágiin mo oarjemáilmmis 

muđui.  Eat mii leat nu mo oarjemáilmmi olbmot bolton eatnamiid ja áidon 

daid birra. Sii lohket iežaset dikšun eatnamiid ja dieinna lágiin merken daid 

alcceseaset opmodahkan. Muhto min meahcceávkkástallan lea maid 

guođđán luottaid, bálgáid ja mearkkaid.  Hárjánan čalbmi oaidná goal 

nuohttenjuobahagat leamašan, goal meahcceniittut leamašan, goal 

bisánanbáikkit, goal heargeveattáhagat” (Buljo, 2008:2). 

 

(Vi samer har aldri eid land på den måten som i Vesten ellers. Vi har ikke, 

som i Vesten, bearbeidet landet og satt opp gjerder rundt det. De sier at de 

har kultivert landet og på den måten merket det som sin egen eiendom, men i 

vår bruk av naturen har vi også etterlatt oss spor, stier og merker. Et øvet 

øye kan se hvor det har vært/er utslått, hvilesteder for vandring og steder 

hvor man har hatt kjørerein.)  

 

Samme forfatter uttrykker likevel om områdene som gikk tapt til andre brukere: 

”eatnamiid ja jávrriid ala maid mii aniimet iežamet” (de land og vann som vi så som 

våre egne (Buljo, 2008:2)), og framhever bruksretten som det vesentlige i forhold til 

en formell eiendomsrett: 

“Guoros oamasteapmi ii leat nu dehálaš go riekti ávkkástallat” (et tomt eieforhold er 

ikke så viktig som retten til bruk (Buljo, 2008:2)).  
 

En av Helanders informanter utrykker relasjonen til landet slik: 

 
”Dat báikki gullá dutnje, go don leat dan geavahan. Buot maid geavahan 

dat lea mu jurdagis: anán daid iežan eatnamin. Dološ áigge geavahuvvon 

báikkit galggášedje leat vuoigatvuođa vuođđun” (vår utheving). 

(Stedene tilhører deg, ettersom du har brukt dem. Alle områder jeg benytter 

er i mine tanker. Jeg betrakter dem som mine land. De steder jeg har brukt 

fra gammelt av burde utgjøre grunnlaget (vår utheving) for rettighetene, 

(Helander 2004:25)) 

 

Hågvar (op. cit.) påpeker at informanten bruker ordet vuođđu om grunnlag for 

rettigheter og at det samme fremheves av Oskal og Sara (2001) for reindriften, særlig 

som siidavuođđu siidaens arealgrunnlag og infrastruktur. Helanders informant bruker 

begrepet om grunnlaget for husholdets rettigheter, men siden det fortsatt fins 

bygdelagsområder som det er knyttet en rettsbevissthet til og hvor lokalbefolkningen 
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anser å ha en førsterett til bruken knyttet til sin birgejupmi påpeker Hågvar (op. cit.) 

kunne man parallellt med siidavuođđu med utgangs-punkt i gilli for grend også 

konstruere gillevuođđu for bygda eller grendas naturgrunnlag og areal i samsvar med 

samisk bruk og rettsoppfatning (op. cit.), se ellers figur 5.  

 

 

Báiki 

 

Mens den norske motsatsen til utmark er innmark, så er den samiske motsatsen til 

meahcci; báiki som bl.a. betyr bosted, tilholdssted, gård og hjem. For reindriftssamer 

i Kautokeino betegner báiki familieteltet med alt utstyr og alle tilhørende 

innretninger. For fastboende er báiki ”gårdsrommet med bygninger og også 

nærområdet med enger og hauger” (Schanche, 2002:166). For reindriftssamene 

varier hva som er báiki og meahcci med hvor man til enhver tid oppholder seg: 

 
Boplassen, báikesadji, og de nærmeste omgivelsene rundt den er báiki, og 

det som er utenfor denne sirkelen er meahcci. Når du flytter boplassen, blir 

det som var báiki igjen til meahcci, og en ny del av den som var meahcci 

blir igjen til báiki (op.cit.: 164). 

 

Heller ikke for de fastboende er det en klar avgrensning mellom kultur- og 

naturlandskap. 

 
”Báiki er ikke bare forbundet med gården og gårdens nærområde…. 

eksemplene muorrameahcci og luomemeahcci… Presis de samme 

forstavelsene kan brukes sammen med báiki: muorrabáiki og luomebáiki 

eller også guollebáiki. Slik disse begrepene brukes i Kautokeino, markerer 

de forskjellen mellom den generelle utmarksbruken i meahcci og 

enkeltpersoners eller familiers bruk av sine spesielle områder….. 

 

... Denne bruken var regulert gjennom hevdvunne bruksrettigheter, til myrer, 

vedskog, fiskeplasser, utslåtter, myrslåtter, sennagressplasser og 

lavsankingsområder. Grensene for hvor de ulike bygdefolk og familier kunne 

høste av naturressursene ble nøye overholdt, slik at de på en måte fungerte 

som privat eiendom/område. Hvis noen fant på å fiske i vann som tilhørte 

bestemte bygder eller familier, altså var disses guollebáiki, så ble de 

beskyldt for tyveri og ulovlige handlinger. Sennagressplasser og utmarks- og 

myrslåtter var spesielt private. Fiskevann kunne også tilhøre 

enkeltpersoner,…” (Schanche, 2002:166) 

  

Tilsvarende som Hågvar (op.cit.) bruker gillevuođđu om grunnlaget for bygdelagets 

rettigheter kan man da si báikevuođđu om grunnlaget for husholdets særegne rett til 

spesielle områder. Dersom man skal kunne tale om noe som likner på privat 

eiendomsrett innenfor samisk rettsoppfatning i indre Finnmark er vel dette 

sannsynligvis det som ligger nærmest (uten vi skal argumentere nærmere i forhold til 

hvilken rettslig betydning det evt. har). 

 

  

Verddevuohta 

 

I figur 7 har Hågvar oppsummert grunnleggende samiske institusjoner, rettssubjekter 

og rettighetstyper. Forfatterens hovedpoeng er å påvise et sammenhengende samisk 
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rettsystem som omfatter et system for arealfordeling både for fastboende (dálon) og 

reindriftssamer.  Samarbeid på tvers av næringsform gjennom verddeinstitusjonen 

står sentralt.  Studier fra andre samiske områder har også påvist at 

verddeinstitusjonen er viktig for forholdet mellom fastboende samer og 

reindriftssamer (Nordin 2002, Andersen, 2005).  

 

 

 
 FIGUR 7. SAMISKE RESSURSFORVALTNINGSINSTITUSJONER I INDRE FINNMARK (HÅGVAR, 

2006:351). 

 

Som påpekt av Hågvar i vår figur 6 begrenset reindriftsloven av 1978 sterkt 

adgangen til å holde sytingsrein. Ny reindriftslov (2007) opphever det meste av 

begrensningene og bekrefter at hvem som skal få adgang til å holde sytingsrein hører 

inn under styringsretten til leder av hver enkelt siida-andel (tidl. driftsenhet). Dette 

åpner en mulighet for å styrke tidligere svekkede verderelasjoner med å holde 
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sytingsrein. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at verdderelasjonen var 

svekket allerede før 1978-loven som en følge av den samfunnsmessige utviklingen.  

John Henrik Eira (pers. med., 2009).  peker på at ordet verdde sannsynnligvis har 

språklig opphav i det norske vert, og er knyttet til at verten hadde hus, hvilket 

reineieren ikke hadde. Når reindriftssamene etter hvert fikk eget husvære på 

sommerplassen, ble relasjonen svekket. Tilsvarende kan vi regne med at relasjonene 

til fastboende i innlandet ble svekket fordi det ble mer utbredt å kjøpe varer og 

tjenester i stedet for å bytte.   

 

 

Árbediehtu 

 

Árbediehtu (tradisjonskunnskap) er en levende og dynamisk kunnskap som kan 

tilpasse seg. I språket kan vi også ane dens åndelige dimensjon. Kunnskapen er 

utviklet kollektivt gjennom generasjonene og er også overført kollektivt, men den er 

samtidig forvaltet av individer, blant individer.  Birgejupmi er også nært knyttet til 

árbediehtu og derigjennom til landskap miljø og hele det økologiske systemet. 

Árbediehtu er gjenstand for beskyttelse gjennom CBD (se kapittel 2) og bevaring av 

denne kunnskapen forutsetter at den er i bruk. I praksis betyr det at tradisjonelle 

bruksformer må opprettholdes, som også forutsatt i Sametingets retningslinjer til 

finnmarksloven, §§ 4 og 6 (Østmo, 2008). 

 

Ávkkástallan  

 

Ávkkástallan- å  bruke nyttiggjøre seg, f.eks. som i meahcceávkkástallan, å 

nyttiggjøre seg meahcci (Buljo, 2008). 

 

 

Dikšut  

 

Dikšut – skjøtsel, f.eks. dikšut jávrri, å drive skjøtsel av vann. Konkret: 

 
“Min dikšun leai ceavzilis meahccegeavaheapmi.  Dikšun leai omd. 

muorračuollan vai muorraeatnamat eai suogo ja rissiluva. Dábálaš 

jávrebivdin leai dehálaš vai guolli doalaha buori kvalitehta ja guollenálli 

bissu balánssas” (Buljo, 2008:2). 

 

(Vår skjøtsel har dreiet seg om bærekraftig bruk. Det å skjøtte om naturen 

dreide seg f.eks. om vedhogst slik at områder der veden vokser ikke blir til 

kratt. Det var viktig å fiske i vannene slik at fisken skal holde en god kvalitet 

med jevn fordeling av store og små fisk.)  

 

Niitu, utslått, slåtteland, natureng (Solbakk og Anti, 2007). Typisk er dette utslåttene 

på nessene i de store elvene (se foran) 

 

Gjennomgangen i dette avnsittet sikter på ingen måte mot å gi en systematisk 

oversikt over relevante samiske naturbruks- og naturforvaltningsbegreper, men snare 

mot å gi en første introduksjon til et felt som er lite kjent for andre enn de som selv er 

vokst opp med begrepene. 

Det som er viktig i vår sammenheng er å påvise at til tross for 

moderniseringen er begrepsbruken fortsatt intakt og høyst relevant i den dagsaktuelle 
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diskursen. Selv om tradisjonell samisk naturforvaltning nok er svekket den siste 

mannsalederen, tilsier framskrittene i urfolksretten og iverksettingen av 

Finnmarksloven og Naturmangfoldloven også at det er rimelig å forvente at en 

motgående positiv trend med styrket bruk av de tradisjonelle begrepene i samtidig 

som tradisjonell praksis kan styrkes. 

 

 

4.4 Ressursforvaltningssystemet i meahcci fram mot 

dagens situasjon 
 

Det går fram av gjennomgangen foran at både i veidesamfunnet og også i det de 

fastboende (dálon)s sjølbergingsamfunn så var felleskapet det sentrale i den gamle 

samiske sedvaneretten. Den dansk-norske embetsmannstradisjonen hadde en helt 

annen rettsforståelse og fokuserte den private eiendomsretten. I følge Tønnesen 

(1978) var sorenskriver Paus (som døde like før den første 

jordutvisningsresolusjonen i 1775) den siste (når man ser bort fra det som gjelder 

reindrifit) som gjorde alvorlige forsøk på å ta hensyn til gamle samiske bruksformer. 

Dety tok over hundre år fra resolusjonen til utvisning av private jorder kom i gang i 

mange typisk samiske strøk Sansen for bygdefolkets rettighter var da ytterligere 

svekket og fokus var enda mer på privat eiendomsrett. I sin anlyse av den videre 

utvikling legger Tønnesen vekt på at selv om man fikk stadig flere lover og vedtekter 

omkring utnytting av Finnmarksalmenningen kan man merke en viss tendens i 

lovgivningen til at det er lokalbefolkningen som skal ha fortrinnsrett til bruk dersom 

det er knapphet. Denne forfatteren understerker også at selv om Staten opptrådet som 

formell grunneier, opptrådte Staten mest som ordensmakt når den lokale 

organiseringen ikke lenger var sterk nok til å løse fordelingsproblemer (Tønnesen 

1978). 

 

Prestbakmo (1994) oppsummerer at utmarksressursene fortsatt er utnyttet i indre 

Finnmark. Denne utnyttinga var intens fram til ca. 1950. Etter den tid har utnyttinga 

avtatt sterkt for enkelte ressurser, mens andre ressurser utnyttes like sterkt i 

næringsøyemed og i konkurranse med rekreasjonsbruk. Samtidig har allmenheten 

større adgang til utmarksressursene i Finnmark enn andre steder i Norge. Som 

grunner til dette angir denne forfatteren bl.a.: 

 
-Lokal samisk rettsoppfatning er ikke blitt forsøkt innordna inn i lovverket 

-Lokalbefolkninga har inntil kommunikasjonene og levestandardsøkninga la landet 

åpent for allmenheten, hatt ressursene for seg sjøl og levd isolert og ikke sett behovet 

for å sikre rettighetene sine 

-Språksituasjonen har skapt stor avstand mellom styrende/styrte 

-Utilfredstillende kjennskap til lokalsamfunnenes rettsoppfatninger og sedvaner hos 

myndighetene 

-Myndighetspersoner som har uttalt seg på lokalsamfunnenes vegne, ha r ikke 

bestandig ønsket/vært i stand til å gi uttrykk for lokalbefolkningas oppfatning 

-Lokalbefolkningas bruk har vært basert på tradisjoner, ikke privat eiendomsrett 

-Flertallet av kyst og tettstedsbefolkninga har fordel av situasjonen. 

-Veiledningstjenesten i utmarkssektoren har vært innretta på almenhetens interesser 

(Prestbakmo 1994). 
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Helander (2004) har analysert forskjellige former for tradisjonell utmarksbruk i Tana 

og oppsummert at samene anser at de har hatt en slags indre autonomi i forhold til 

staten og at man blir fratatt den indre styringen. Helanders informanter (op. cit.) 

opplevde en urettferdighet i at de områder som de hadde ansett som sine egne
26

 gikk 

over til den store allmennheten. Undermineringen av det tradisjonelle 

forvaltningssystemet omfatter også en formalisering som både gjør det vanskelig å 

kombinere ulike tradisjonelle næringer i birgejupmi og også betyr kulturelle 

endringer: 

 
”Många informanter menar att myndighetstilsynen med vissa administrativa 

procedurer inte tar hänsyn til samernas kulturella vanor. Bland samerna 

anses det inte passande  att i efterhand redogöra för alla detaljer om den 

aktivitet som man har genomfört. Ett sådant förfaringssätt kan inverka 

negativt på inhöstingslyckan” (Helander, 2004:28). 

  

Det er også underforstått i samisk kultur at man ikke kan ha helt rigide regler 

utnyttelse av naturressurser (Helander, op.cit.). Buljo (2008) omtaler endringene som 

en gradvis ødeleggelse av et velfungerende forvaltningssystem. Det som overtar er 

den formelle forvaltningen i regi av staten og helt nylig av Fefo. Mens dálonsamenes 

forvaltning og rettigheter brytes ned, så styrkes allemannsretten. Det vil si de 

områdene som før tilhørte og ble brukt av en bergenset krets av personer, blir gjort 

tilgjengelig for en stadig større krets av personer.  

 

Oppsummeringsmessig trekker Helander (op. cit.) denne konklusjonen :  

 
“Mot bakgrund av det som berättas av informanterna kan man fråga seg om 

inte de norska lagarna och deras tillämping starkt bidrar till at slå sönder 

centrala delar av den traditionella  samiska kulturen” (op.cit.: 29). 

    

Å stille spørsmålet om norske lover og tilhørende forvaltning bidrar til å ødelegge 

sentrale deler av tradisjonell samisk kultur er et meget sterkt utsagn, men forfatteren 

har presentert et materiale som underbygger spørsmålsstillingen. Samme forfatter 

(op. cit.) peker videre også på at samene har stått i et kolonialt forhold til den norske 

staten, og at kolonimakter bruker lover i en kolonialiseringsprosess for å omforme 

kultur og bevissthet hos den undertrykte gruppen i det nye fremmede lover baseres 

bl.a. på ekstern kunnskaper og forklaringsmodeller. Andre forfattere har også pekt på 

modellmaktens betydning i norske verneprosesser (Arnesen og Riseth, 2008). 

Intensjonen med Finnmarksloven er den motsatte av kolonisering, benevnt 

som dekolonisering; større makt til urbefolkningen som de opprinnelige 

eiere/brukere av områedet. Finnmarksloven er et kompromiss mellom Stortinget, 

Finnmark Fylkeskommune og Sametinget, men den inkorporerer langt på vei ILO-

konvensjon nr. 1969 (Broderstad, 2008) og fokuserer bærekraftig bruk og 

ivaretakelse av samisk kultur. Sametingets retningslinjer, som vi har gjennomgått i 

kapittel 2, utdyper dette.  

Vern uten de hensyn som Finnmarksloven bringer kunne i verste fall betydd 

ytterligere utstengelse av de opprinnelige brukerne og dermed en utvikling i tråd med 

Helanders begrep om kolonisering. Den nye situasjonen med forslag om vern basert 

på den nye Naturmangfoldloven og Finnmarkloven åpner nye muligheter for å 
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 Vi skal her være klar over at samisk eiendomsforståelse avviker fra vestlig og at ”sine egne” 

dermed ikke uten videre er synonymt med privat eiendomsrett. 
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ivareta både vern og tradisjonell bruk.  Vi skal i det følgende gjennomgå noen 

sentrale begreper i samisk naturforvaltning. Dette med sikte på å utvikle dialogen 

mellom klassisk vestlig og tradisjonell samisk naturforståelse. 

 

4.5  Oppsummering 
Vi har i dette kapittelet gitt en framstilling som stiller opp kontrastene mellom 

klassisk vestlig naturforvaltning og samisk naturforståelse lys av en introduksjon til 

naturbrukshistoria i indre Finnmark og Karasjok. Vi har fulgt veidekulturens 

differensiering til de to kulturformene reindriftssamer og dálonat og videre sett 

hvordan disse utviklet seg med relasjoner til hverandre helt fram til den siste 

mannsalderens modernisering. Vi har videre fulgt utviklingstrekk i dálonsamenes 

naturforvaltning gjennom hele denne perioden og fram mot våre dager.  På bakgrunn 

av dette har vi gitt en introduksjon til samisk naturforvaltning og noen av dens 

begreper. Selv om vi ikke har analysert de forvaltningsmessige endringene der 

ressursene blir åpnet for enda flere, både andre Finnmarkinger, andre nordmenn og 

utlendinger, viser bl.a. Prestbakmos oppsummering (over) at det er mange faktorer 

som har spilt inn og fratatt de fastboende en indre autonomi som de hadde tidligere. 

Hvor sterk prosessen har vært og hvor omfattende dette tapet av reell kontroll er, er 

vanskelig å si særlig mye om uten grundigere undersøkelse. Dette er et viktig tema 

som hadde fortjent å bli nærmere utforsket. 

I denne forbindelsen er det viktig at Finnmarksloven, som et ledd i en 

dekoloniseringsprosess, har som siktemål å styrke samiske rettigheter. Det betyr at 

det er viktig å se framstillingen av dagens bruk i et langsiktig perspektiv. 

Reguleringene i forbindelse med etablering av verneområder må anses som 

kumulative effekter, dvs. de inngår i summen av effekter av tidligere inngrep og 

reguleringer. I Sametingets retningslinjer § 4 heter det bl.a.:  

 
Det skal legges til grunn at selv små tiltak kan innebære betydelig skade og 

svekke bærekraften for samisk bruk av meahcci/utmark. Det skal tas hensyn 

til tidligere og andre aktuelle tiltak i samme bruksområde, og til den samlede 

effekten av slike tiltak. (Sametinget 2007:§ 4). 

 

Dette betyr at et øyeblikksbilde av dagens bruk ville vært utilstrekkelig for å vurdere 

effekten av verneforslagene. Dagens bruk må sees i sammenheng med den historiske 

bruken og hvordan tidligere inngrep og reguleringer har begrenset bruken. 

Iverksetting av Finnmarksloven og etablering av Finnmarkseiendommen 

representerer dessuten bare et første ledd i en landreform som tar sikte på bekrefting 

av rettigheter som er faktisk utøvd men ikke formelt anerkjent.  
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5 HISTORISK OG NÅTIDIG NATURBRUK I 

UTREDNINGSOMRÅDET 

 

5. 1  Betydning 
 

Helt fram til 2. Verdenskrig var bosetningen i Karasjok kommune konsentrert langs 

elvene, ned Tana-dalen, oppover Anájohka, oppover Kárášjohka med bielvene 

Bávttajohka og Iešjohka (Guttorm 1989). I følge Guttorm var det først etter krigen at 

man kan snakke om at det var en utvikling i de forskjellige næringene. De 

tradisjonelle næringene på den tiden var jordbruk, reindrift, skogbruk, jakt, fiske og 

duodji.  

 

Gårdsbrukene var relativt små og man fikk ikke nok for til dyrene fra opp-arbeidet 

jord. Småbrukene var avhengig av uteslåttene fra nessene og myrene. I tillegg var det 

vanlig å sanke lav til for fôr husdyr. 

 

Det at Karasjok har vært en aktiv jordbruksbruksbygd helt fram til nå, har gjort at 

eldre kulturmarker er pløyd opp og dyrket. Dette gjelder flere steder i kommunen, 

bl.a en rekke småbruk oppover Anárjohka (Alm et al. 1994). Men det finnes forsatt 

mange verdifulle kulturlandskapslokaliteter, især langs Anárjohka.  

 

 

Flere informanter nevner at tidligere var det nært samarbeid mellom reindrifta og 

dálon som bodde i dalen. De var verddežat. De byttet varer og tjenester. Dette var en 

viktig del av birgejupmi-tilpasningen (se kap. 4.3). Dette har endret seg totalt i dag. 

Reindriften har fått beholde retten til å bruke områdene, mens dálon-tilpasningen 

ikke har den samme rettsvernet. Flere av informantene stiller spørsmål om det er en 

strategi fra staten; det å skape splid mellom dálon og reineiere. Dette kommer også til 

uttrykk i et leserinnlegg i Sagat 14. Juli 2009.  

 
 ”Ved ensidig prioritering av en samisk næring er staten på denne måten med på å 

skape splittelse blant den samiske minoritet.  Grupper av samer blir satt opp mot 

hverandre og det skapes misnøye og disharmoni. 

 Ved å skape splittelse er staten i høyeste grad med på å svekke samens rolle i dagens 

samfunn. Staten vil på denne måten lettere nå fram med sin nye koloniserings 

politikk overfor sin minoritet.” 

 

Fraflyttingen fra gårdsbrukene har ført til mindre aktivitet i dalen på vinteren. Bruken 

av ressursene er endret slik at reindrifta bruker området på våren og vinteren, mens 

dálon henter ressurser om sommeren og høsten. Den ferdselen dálon måtte ha om 

vinteren og våren tilpasses slik at det tar hensyn til reindrifta.  

Det er liten  forståelse blant informantene for at de som har bodd og vokst opp i dette 

området skal stenges ute fra de ressursene de har bruk i flere generasjoner. De sier at 

bl.a Goršjohka var som et spiskammer,  ikke bare for folk fra dalen, men for deler av 

Karasjoks befolkning. Det at de var avhengig av ressursene for å klare seg (birget) 

gjorde også sitt til at de tok vare på ressursene. En informant spurte “hvorfor slo folk 

seg ned i Anárjohka, langt fra alle andre”. Informanten svarte selv at årsaken var 

nærhet til det de trengte for å klare seg (birget). Det de trengte å hente utenifra var 
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salt og mel. Flere leserinnlegg i Sagat i sommeren 2009 har berørt disse forholdene. 

Anárjogaleagi biras /Anarjokdalens velforening skriver bl.a 14. juli i Sagat: 

 
“Elva Goršjohka har hovedbetŧdning for kulturbasert høsting for befolkningeni 

Anarjokdalen. Denne elva vår blir lukket for oss , lpokalbefolkningen, ved en 

eventuell utvidelse av nasjonalparke.... 

Goršjohka har vært og er spiskammerset for dalens befolkning”. 

 

Informantene nevner at de helst vil bruke ressurser hva områder der de er kjent, de 

ønsker ikke å dra til andre kommuner for å jakte eller plukke bær. Flere informanter 

var inne på at folk i dag har mistet retten til selv å forvalte ressurser i sine områder. 

Utvidelse av parken vil forsterke dette. Spørsmålet er hvordan folk sørpå skal kunne 

forvalte ressursene bedre enn de som bor her og har brukt ressurser fra disse 

områdene. Når de selv forvaltet ressursene var det etter deres syn ikke et lovløst 

samfunn i Anárjohka. I Sagat 29. juli er det et leserinnlegg som berører dette: 

 
“Naturalhusholdningen har vært hovednæring gjennom generasjonene, og i senere 

tid er bl.a.moderne redskaper tatt i bruk ved tømmerhogst. Hele tiden har den 

grunnleggende tankegangen hos en samisk befolkning vært å overlevere naturen og 

dens goder til neste generasjon uten å ha drevet med overforbruk og ødeleggelse av 

naturen”. 

 

Bruken av disse områdene er i dag ikke bare matauk, men også en måte å lære opp 

barn og unge. Det ble poengtert at det er viktig at de unge vet hvordan dette området 

er brukt og hva man kan hente fra naturen.  Dette er ikke en tilfeldig “natur”, men et 

område hvor kanskje flere generasjoner av forfedre har levd. Dette med at familien 

har tilhørighet til området og at synes å være viktig.  Samtidig skal de lære hvordan 

man bruker naturen, dvs hvordan man kan bruke og ta vare på det som finnes i 

naturen. Overføring av kunnskap om hvordan området har vært brukt og brukes er 

integrert med overføring av kunnskaper om samiske begreper på natur og naturbruk. 

 

Det er kanskje spesielt viktig i dag, med utstrakt bruk av motorkjøretøy.  

 

Det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken er så stor at den dekker områder 

som brukes både av folk som er kommer opp Anarjokdalen og de som kommer inn 

fra Karasjokdalen. Folk fra Karasjokdalen bruker først og fremst de vestlige delene, 

fjellområdene og de nærmeste myrene på grensen til det foreslåtte utvidelsesarealet. 

 

Flere informanter var opptatt av at forvaltningen av den gamle parken. På mange 

måter synes den å være helt overlatt til seg selv. Burde vært tatt vare på. Det ble vist 

bl.a. til at det er for mye elg i parken og bestanden er i dårligere hold. Informantene 

utrykker liten forståelse for utvidelsen når det ser ut som om vernemyndighetene 

ikke er interessert i å ta bedre vare på den parken som allerede finnes. Også Karasjok 

elgjegerforening påpeker dette i høringsinnspill, datert 26.06.09. Flere nevner at 

eneste som har skjedd etter etableringen av Anárjohka nasjonalpark er at reindrifta 

har har fått anledning til å lage gjerder.  

 
Tidligere var det vanlig å bruke ressurser på begge siden av grensen til Finland. For å 

kunne leve her var det viktig med samarbeid på tvers av nasjonalgrensen.  Mange av 

de som bodde i dalen hadde slekt og familie på begge siden av grensen. For å kunne 

leve her var det viktig å bruke de ressursene, både materielle og menneskelige, som 
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fantes her. En informant nevnte at han som hadde smie på norsk side hjalp folk både 

på finsk og norsk side av grensen.  

 

Før andre verdenskrig brydde folk seg lite om at det var ei riksgrense som fulgte 

Anárjohka. Det ble en endring i dette etter krigen. Både Norge og Finland 

intensiverte overvåkingen av riksgrensen.  Dette førte til at det var vanskeligere å 

krysse grensa andre steder enn ved tollstasjonene.  

 

Utredningsområdet er vinterbeiteområde både for elg og rein. Det er derfor en viss 

beitekonkuranse om vinteren. Begge artene beiter på skjegglav. For reinen er dette 

viktig beiteplante, spesielt hvis lavbeitene er vanskelig tilgjengelig.  

 

Elgen blir også sagt å lede rovdyr, jerv og ulv, til områder hvor rein beiter.  

 

5. 2  Historisk   
 

Det har ikke vært mulig å tidfeste når de første slo seg ned i Anárjohka. Alm (op.cit) 

sier at der finnes mange kulturlandsskapslokaliteter oppover Anárjohka. Han sier 

imidlertid ingenting om hvor gamle disse lokalitetene er, men vi kjenner til at den 

faste bosetninga i Anarjohkdalen i hvertfall går tilbake til Kvengården 

Gámehisnajárga. I 1728 bodde 4-5 kvenfamilier i Karasjok. Disse hadde husdyr 

bruk. Flere av familiene var i slekt med hverandre. Totalt utgjorde kvenene ca. 20 

personer.  

 

En av disse flyttet sammen med familien til Anárjohka dalen, ca. 2 mil fra Karasjok. 

Han har da mest sannsynlig bodd på Gámehisnjarga i følge Solbakk.(Etter veien er 

det ca 16 km fra Karasjok til Gámehisnjárga.) 

 

Til Folketellingen i 1865 var det komment nye stedsnavn. De nye stedene hadde fått 

fastbosetning hele året og hesten var nå blitt et vanlig kjøretøy. Dette gjelder først og 

fremst for de som bodde på kirkestedet. I Anárjohka var det to gårdsbruk et, i 

Dorvonjárga og ett i Iškurasjohka, totalt 18 personer, 19 kyr og 20 sauer. Disse hadde 

også 20 rein i 1738. Dette var både sytingsrein og kjørerein (Solbakk 2000).  

 

Furuskogen i Anárjohka var viktig å ta vare på, den ble vernet på 1930-tallet.Det var 

derfor ikke lov å beite med rein i furuskogen. Også områder rundt fjellstuene var 

vernet mot reinbeiting, disse områdene skulle brukes kun for beiting av kjørerein.  

 

5.2.1 Jordbruk 
Innenfor det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken har det vært 2 gårdsbruk, 

dvs. fra Bassevuovdi og ned til munningen av Gošjohka. Gårdsbrukene er nå 

fraflyttet og det er ingen fastboende innenfor det foreslåtte utvidelsesarealet. 

Basevuovdi var det første området som ble fraflytta, det skjedde på 1950-tallet. 

Fraflyttingen fra Gošjohka munningen skjedde i 1972 og fra Geavdnjá i 1980.  Folk 

flyttet ned til sentrum av Karasjok. Etter det har det vært et gårdsbruk (med sauer) 5-

6 km nordfor den nordre grensa for det foreslåtte utvidelsesarealet, ved Máreveadji. 

Dette gårdsbruket ble tablert i 1979-80 og avviklet i 1995. De viktigste årsaken til 

avvikling var barnas skolegang og at beiteområde var definert som et bjørneområde. 

Ved Iškorasjohka, ca. 11 km nord for grensa til det foreslåtte utvidelsesarealet har det 

vært flere gårdsbruk, i dag er det bare ett bruk for melkeproduksjon igjen. 
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Flere har nevt at det på begynnelsen av 70-tallet var Karasjok kommunes politikk å 

få folk til å flytte til sentrum av kommunen. De mente kommunen aktivt hindret folk 

i å etablere seg utenfor sentrum. Karasjok kommune opplyser at økningen i  rovdyr 

bestandene i Anárjoka området  er  årsaken til at det fra  kommunens side ikke er 

ønskelig å ha husdyrbruk i dalen. Dette betyr at det ikke er gitt eller vil bli gitt 

tilskudd til etablering av husdyrbruk. (Boine, pers. med. 2010). 

 

De fraflyttede gårdsbrukene brukes i dag til ”fritidsformål”. ”Fritidsformål” her 

omfatter både den tradisjonelle norske forståelsen, og at disse gårdsbrukene brukes i 

forbindelse med bærplukking, fiske og jakt. Selv om folk har flyttet ned til 

kommunesenteret, er meahcceávkkástalan fortsatt en del av birgejupmi. 

 

 Det skjedde en utbygging av jordbruket etter krigen. Dette førte til flere endringer i 

driften, bl.a. til mindre bruk av lav i jordbruket.  De fastboende sluttet å ta lav til eget 

bruk og for å bytte med reineiere. Områder som dalon tidligere brukte til dette 

formålet ble overtatt av reindrifta. Reinen kunne da komme nærmere bebygde 

områder.  

 

Moderniseringen førte også til at det ble behov for å sende melk til et meieri som ble 

etablert i Lakselv. Meieriet ble etablert i slutten av 50-årene. Dette ga bedre inntekt 

og gjore det enklere å selge melk. Før meieriet begynte å hente melka måte hver 

enkelt selge melk på egen hånd. Mottakere var skoler og andre institusjoner. Melka 

ble også brukt som byttemiddel, bl.a med flyttsameme (Guttorm 1989). Fra 

Bassevuovdi var det imidlertid vanskelig å levere melk, noen flyttet derfor lenger ned 

i dalen, til Gošjohka munningen. Da småbrukerne begynte å levere melk til meieriet, 

ble den fraktet ned elva med båt, seinere ble melka fraktet med traktor over til 

Finland og deretter med bil til Lakselv. Veien opp Anárjohka på norsk side ble 

bygget etter at det var kommet vei på finsk side. På begynnelsen av 1960-tallet ble 

det bygget bru over Iškurasjohka.  

 

Da det ble etablert naturreservat i Goršjohka ble det ikke lenger lov å bruke det 

området. De fikk imidlertid en annen eiendom ved Báhttosguoika. Ved en eventuell 

utvidelse av parken vil også denne eiendommen bli liggende inne i et verneområde.  

 

5.2.2 Tømmerhogst 
 

Historien om tømmerhogsten vil bli beskrevet i andre rapporter. Her berøres først og 

fremst bare den private hogsten, men fordi mange av de som bodde i dalen jobbet for 

de mer kommersielle aktørene må vi berøre også den. Den private hogsten var ofte et 

samarbeid mellom naboer, uansett nasjonalitet. Tømmerhogsten ble drevet først nær 

Karasjok. Etter hvert som tømmeret tok slutt, flyttet man hogsten oppover 

Anarjohkdalen. Tømmerhogsten i dalen begynte for alvor på begynnelsen av 60-

tallet. Tømmeret ble levert til papirproduksjon og for saging til bygningsmaterialer. 

Det var Skogvesenet som sto for hogsten med lokal arbeidskraft. Staten ved 

skogvesenet har hugget ned det meste av tømmerskogen nordfor det foreslåtte 

utvidelsesarealet for nasjonalparken. 

 

Før det ble bygget vei opp dalen, var det mest vanlig å fløte tømmeret ned elva. 

Tømmeret ble av og til fløtet helt ned til munningen av Tana. Fløtingen sluttet på 
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slutten av 60-tallet. I tillegg til tømmeret ble det tatt ut mindre stokker som det laget 

elvebåtstaker av. Det var god etterspørsel etter slikt virke. Disse ga ekstra fortjeneste 

ved salg nede i Tana-dalen. Staker av furu var sikrere, de brakk lettere enn andre 

treslag. Det var viktig at stakene knakk hvis de satt seg fast i elvebunnen, dette gjaldt 

spesielt i stryk. I  1972 ble det laget tømmervei opp Gošjohka. 

 

Det var mobile sagbruk, som ble flyttet når man flyttet hogsten til nye områder.  

Flere har uttrykt misnøye med hvordan staten eller det offentlige har tatt varer på de 

områdene der de har tatt ut tømmer. Staten har ikke ryddet etter seg, griener og deler 

av stokker om ikke kan brukes er blitt liggende igjen. Dette har skapt problemer for 

dyr på beite, spesielt rein. Snøene blir hardere der det ligger greiner på bakken, dette 

gjør det vanskelig for reinen å komme ned til beitet. 

 

Lokalbefolkningen som har tatt ut materialer har vært mye flinkere til å rydde etter 

seg.  

 

På 1970-tallet var det vanlig å samle kongler på finsk side for salg. Noen fra finsk 

side  plukket også på norsk side av grensen. 

 

5.2.3 Brensel 
 

Bjørk har vært og er, mest vanlig til brensel. Den ble tatt langs hele dalen, men først 

og fremst langs Anarjohka og i Gošjohkdalen. Det har vært vanlig å hente bjørk fra 

områder nær gårdsbruket. I tillegg til bjørk har også tørrfuru vært viktig brensel. 

Disse ble hentet fra områder nært husene.  

 

5.2.4 Materialer/emner 
 

Flere informanter nevnte at det var vanlig å bruke mest mulig av treet til materialer 

eller brensel. Skogvesenets uttak av tømmer produserte mye avfall, de brukte bare 

deler av stammen. I tillegg til tømmer som det ble laget bygningsmaterialer av, var 

greiner viktige emner for de som laget elvebåter. Slike emner ble brukt lokalt, men 

også solgt til andre båtbyggere.  

 

I dalen har det vært flere små sagbruk som ble drevet av dampmaskiner.  

 

I en gammel skog finnes det trær med ulike alder. Slike steder er det lettere å finne 

emner til ulike formål en i helt ung skog. Never er brukt bl.a til å lage søkke for not, 

materiale ved bygging av gammer og ved salting av fisk.  I duodji har rirkuler og 

teger (veaddi), i tillegg til greiner vært viktige materialer. Det var vanlig å bruke 

teger både fra bjørk og furu.  Teger fra furu ble brukt til bl.a. laging av tau, det kunne 

ikke brukes til å lage noe for oppbevaring av mat. Til å lage ting for oppbevaring av 

mat brukte man teger av bjørk. Bjørk gir ikke smak på samme måten som furu
27

.  

Midteng(09
28

) har vist at folk også har uttnyttet furu på en slik måte at det ikke dør. 

Det er registert ulike typer av samiske kulturspor i trær i det foreslåtte 

utvidelsesområde. I følge Midteng er dette blant de rikseste kjente områdene i Norge 

                                                 
27

 Doktorgradsstipendiat i duodji Rauna Triumf, 04.02.2011, pers. Med. 
28

 Midteng, Rein (2009): Samiske kulturspor i trær i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Asplan Viak 
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og trolig Skandinavia for samiske kulturspor i trær. Midteng fant følgende kulturspor 

i trær: 

- Barktaking til mat, innerbark med høyt C-vitamin innhold 

- Emneuttak, f.eks økseskaft 

- Grensetre, eventuelt kompasstre eller barktakingstre 

- Tre med tegn/bokstaver 

- Barktaking for oppbevaring av senetråd 

Skogen var helt avgjørende for å finne emner til både båter, skaft til redskaper, sleder 

og seletøy til hester.  

 

5.2.5 Bær 
 

Hele det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken og de deler av den gamle 

parken som var nærmest bebyggelse og lett tilgjengelig via elvene, Anárjohka og 

Gošjohka, var viktige multebærområder for de som bodde i dalen. Ferdsel med båt på 

Gošjohka var mulig, unntatt når det er lite vann. Etter at det kom vei ble området 

også lettere tilgjengelig for kommunens øvrige befolkning. De vestlige delene av det 

foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken ble brukt mest av folk fra 

Karasjokdalen, først og fremst for multeplukking. Fra Karasjok dalen er det flere 

gamle traktor spor til de vestre delene av det foreslåtte utvidelsesarealet for 

nasjonalparken, jfr. avsnittet om ferdsel. 

 

De viktigste bærene var og er multer. Disse ble plukket både for eget bruk og salg. 

Salg av multer var tidligere en viktig kilde for å få kontanter.  Det var en tradisjon å 

plukke også for familie og venner. I Anarjokdalen har det vært vanlig å plukke også 

tyttebær, blåbær og krøkebær. Krøkebær ble spist sammen med rømmekolle 

(loahpemielki). Før det kom vei og det ble lettere for folk “utenifra” å komme opp i 

dalen var bærområdene delt mellom ulike familier. Etter at veien kom ble det mer 

konkurranse med folk utenfra, fra andre områder av kommunen.  

 

De fleste bærartene som finnes her ble plukket. Multer og tyttebær ble plukket for 

eget bruk og for slag. Blåbær va først og fremst for eget buk.  

 

Ifølge Guttorm (1989) var oppbevaring av bær fram til vinteren en begrensende 

faktor. Flere steder var det vanskelig å frakte bort større mengder bær før på 

vinterføre. For de områdene hvor det var kommunikasjons ned til bygda på høsten 

var det lettere å få omsatt bærene. For eget bruk var ofte mangel på sukker det som 

begrenset hvor mye man kunne sylte. Sukker var den gang relativt dyrt.  

 

Bærplukking har vært en viktig familie- og kulturaktivitet. Man tar med seg barn ut 

for at de skal lære å klare seg og ferdes i naturen. Tidligere var det vanlig av folk 

plukket bær på begge sidene av grensen, gjerne sammen med slekt og naboer. 

Samarbeid med andre familier i nærheten var viktig for å kunne klare seg.  Multer 

har vært viktig for å skaffe seg kontanter eller som byttemiddel for å få tak i 

nødvendige varer som mel, farin, klær etc. 

 

Multeområder, både det som er nasjonalpark idag og utredningsområdet er også 

brukt av folk som er fra finsk side av grensen. Etter krigen ble dette vanskelig pga av 

at grenseoppsynet ble styrket. 
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5.2.6 Elgjakt 
 

Informantene opplyser at det var lite elg i dalen på 1930-tallet, men at bestanden har 

økt betydelig i løpet av de siste 80 år Elg ble observert i Karasjok for første gang 

rundt år 1900, dette er beskrevet som en veldig spesiell opplevelse. Økningen i 

bestanden har  ført til at flere elg felles i dag enn tidligere. I 1972 ble det felt 100 elg 

i Finnmark, i 2004 var antallet øket til 2004 (SSB 2006). Elgen som ressurs er derfor 

forholdsvis ny i våre områder og faktisk også i Skandinavia. Den skandinaviske 

elgbestanden var svært lav for 150-200 år siden. Etter det har det skjedd en gradvis 

oppbygging av bestanden. Bestanden i Troms og Finnmark er mest sannsynlig 

innvandret fra Sverige, Finland og Russland (Solberg et al. 2009). Både den gamle 

parken og utredningsområdet har vært viktige områder for elgjakt. ”Lovlig” elgjakt 

begynte på 60-tallet. Jegerne har kommet inn både fra Anarjohka og Karasjok siden.  

Selv om ikke lokalbefolkningen har spesielle rettigheter for jakt er det mange fra 

Anarjokdalen og ellers fra kommunen som deltar i jakten. For de som er fra dalen, er 

det en fordel å få jaktfelt i et område hvor de er kjent. Etableringen av 

nasjonalparken gjorde at man ikke lenger kunne jakte i områdene lengst sør i dalen.  

 

Etableringen av grensegjerde mot Finland har også ført til at dette området i dag 

fungerer som et oppsamlingsområde for elg. For å holde bestanden ned på et rimelig 

nivå burde folk blitt betalt for å skyte elg, dvs. det burde vært skuddpremie for elg i 

dette området.  

 

 

5.2.7 Annen jakt og fangst 
 

Rypejakt og snarefangst 

 

Tidligere var det vanlig å fange med snarer. Snarefangsten var og er en 

vinteraktivitet. I dag er det ikke mange som driver med dette i utredningsområdet.  

Samer har vanligvis ikke brukt ryper til mat i noe særlig grad. Ryper har vært fanget 

først og fremst for salg. Dette var en viktig måte å få kontanter til husholdet. 

 

Rypejakt, med gevær, er en forholdsvis ny måte å få ryper på. Dette er 

imidlertid blitt den vanligste måten i dag.  

 

 

Lodden (vårjakt på ender) 

 

Vårjakt på ender var vanlig fram til 1990-tallet i Čuolggojávri.. Det ble jaktet bare på 

voksne fugler. Dette ga ferskt kjøtt på våren. Det var også vanlig å ta egg fra reirene, 

men det var klare ”regler” på at man ikke skulle ta alle eggene fra reiret.  I tillegg til 

kjøtt og egg ga endene også dun. Dun ble plukket og brukt til å lage puter.  

 

 

Andre fugler 

Furuskogen i Anárjohka, både nåværende nasjonalpark, det foreslåtte 

utvidelsesarealet for nasjonalparken, og utenfor disse områdene hadde også storfugl. 

Det var flere som jaktet på disse. Vi har inntrykk av at dette var en del av birgejupmi, 

men ikke en viktig del. 
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Annen jakt 

I området har det også blitt jaktet på ulv. Informantene sier at det var viktig å ta ut 

(drepe) ulv som beveget seg nær husene og skapte problemer for husdyrene. Man 

skulle ikke ta ut mer en nødvendig. Dette gjaldt alle rovdyr, inklusiv fugler. Tanken 

var at man ikke skulle forbruke ressursene fra naturen,   

Jakt på rev var også utbredt. Salg av skinn ga ekstra kontanter.  

 

5.3.8 Fisk 

 
Folk har fisket i de fleste av de største elvene/bekken i området, Anárjokha, 

Gošjohka, Cáskinjohka, Ássuorgi og Skiehččanjohka. De viktigste fiskeartene var 

laks, sik og gjedde, samt noe ørret.  En informant nevner at laks ble “spart” til 

Ládjoniesti” (slåttemat), for andre var ikke dette vanlig.. I dette området er det 

forholdsvis få innsjøer. Noe større innsjøer er Nirvejávri og Ráitejávri. Der var også 

noen har drevet med fiske under isen i vannene sørfor Vađđačomat. 

Tidligere ble det fisket med stengsel både i Anárjohka og Goršjohka.  

I vannene hvor det tidligere ble fisket med not Ráitejávri er nå begynt å gro igjen. 

Notfiske var viktig for å holde bunnen fri for for mye vekster. Fiskebestandene i 

vann hvor det ikke fiskes med not eller hvor bruk av not er redusert er litt dårligere. 

Notfiske ble og blir betraktet som et viktig kultiveringstiltak, man får tatt ut mer 

“skrapfisk” enn med garn.. 

Flere samarbeidet også på tvers av grensa når de fisket i Anárjohka.  

 

5.2.9 Slått/for 
 

De som hadde husdyr hadde slått i områden i nærheten (opptil noen km ifra husene). 

Dette gjelder Bassevuovdi, Gošjohka og på øversiden av Geavdnja. Områdene rundt 

gårdsbrukene ble også brukt til beite. Det var vanlig å slippe sauene eller kyrne ut på 

beite nær husene. De kom tilbake av seg selv. Niitut er vist på kartet, se figur 9. 

 

5.2.10 Lav 
 

Det var vanlig å sanke lav som tilleggsfor på gårdsbruket. I følge Guttorm (1989) var 

det vanlig å fordele lavsankingsområdene mellom de ulike familiene. Det ble også 

sanket lav for salg til reineiere.   

 Lav ble tidligere sanket både på norsk og finsk side av grensen.  

 

5.2.11 Sennagras 
 

Det var vanlig å bruke sennagress. Dette ble vanligvis skåret i nærheten av husene, 

dvs. langs Anárjohka. Sennagresset ble skåret til eget bruk, men dette var også noe  

som verdde skulle ha når de kom fra sommerbeiteområdet.   

 

5.2.12  Gullgraving 
Det er drevet gullgraving i den nåværende nasjonalparken og i det foreslåtte 

utvidelsesarealet. Dette var en virksomhet drevet først og fremst fra folk utenfra, men 

også noen av lokalbefolkningen deltok i dette. Noen av de lokale var veldig dyktige 
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og fant gull. Dette ga en kjærkommen ekstra inntekt for familiene. En turistbedrift 

som er grunnlagt på gullgraving finnes inne i det foreslåtte verneområdet.  

 
Figur 8. Niitut og multebærområder. 
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5.3  Nåtidig bruk 
 

5.3.1 Jordbruk 
Innenfor det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken drives det ikke aktivt 

jordbruk i dag. Karasjok kommune ønsker heller ikke husdyrbruk i dette område pga 

rovdyrene.  

 

5.3.2 Tømmer
29

 

 
Det har ikke vært kommersiell hogst i Anárjohka de siste 20 årene. I følge 

informanter er det idag lite tømmer som er hogstmoden nord for den foreslåtte 

parkgrensen. Der finnes riktignok enkelttrær, men skal man ta ut større mengder må 

det skje inne i utredningsområdet, helt inne i Bassevuovdi og Maretvuovdi.  Det 

beste tømmeret er tatt ut nede i dalen. For å finne godt tømmer må man inn i det 

foreslåtte verneområdet. Flere opplyser at de har tatt ut tømmer for privat bruk også 

de siste årene. Tømmeret sages opp til materialer. Det kan skje lokalt, det finnes en 

tømmersag i Iškurasjohka. En informant opplyste a han hugger juletrær for FEFO. 

 

Det blir også tatt ut noe tørrfuru. Tømmerhogsten har etterlatt seg store mengder 

furustokker, både greiner, nedre del av stammer og topper. Disse er i dag god 

brensel.  

Det er gjort svært lite markberedning etter at Skogvesenet avsluttet hogsten. 

Det er heller ikke ryddet i de områdene hvor det kommer opp nye trær.  Samtidig 

med dette har elgbestanden økt betydelig. Dette har ført til store skader på unge trær. 

For å minske beitepresset, bl.a. på ungskog, ble det satt i gang spesielle tiltak for å 

øke uttaket av elg i nasjonalparken.  

 

5.3.3 Brensel 
Informanter opplyser at noen henter brensel innenfor utredningsområdet, også for 

salg. Også hytteierne henter brensel fra områder i nærheten av hyttene. Når det 

gjelder brensel er det først og fremst bjørk som brukes. Tørrfuru brukes mest som 

opptenningsved.  Uttak av bjørk til brensel skjer langs hele Anárjohkdalen og deler 

av Goršjohkdalen. 

I fremtiden kan trærne være ressurser for “biobrensel” poduksjon. Det finnes 

planer om slik produksjon. 

 

5.3.4 Materialer/emner 
Det er lite uttak av tømmer til materialer og heller ikke noe særlig uttak av emner til 

f.eks duoddji.  

 

5.3.5 Bær 
Multer er fortsatt viktige bær for mange.  I gode multeår plukkes det fortsatt for salg. 

I det siste har det vært mange dårlige multeår. Flere informanter nevnte at 

                                                 
29

 Fylkesmannen i Finnmark-Landbruksavdelingen, Skogbrukssjefen i Finnmark og 

Finnmarkseiendommen har i 2009 utarbeidet en fagrapport om skogbruk: ”Konsekvenser for 

skogbruk og trenæring i forbindelse med foreslått utvidelse av Øvre-Anárjohka nasjonalpark. 
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bærplukking er en viktig familie- og kulturaktivitet. Man tar med seg barn ut for at 

de skal lære å klare seg og ferdes i naturen. Multebærområder opplyst av informanter 

er tegnet inn i figur 8 (se foran), men denne registreringen er ikke fullstendig. 

Multer er imidlerid ikke bare en ressurs for folk fra dalen, men for hele 

kommunen og også for folk fra andre kommuner. 

I følge Karasjok kommune blir det gitt 30-40 dispensasjoner for 

multebærplukking pr år. Mange søker om flere traseer, kommunen har ingen 

informasjon om alle bruker dispensasjonen og heller ikke om de bruker alle traseen 

det er gitt dispensasjon for (Heidi Råman pers. med, Februar 2010) 

 

5.3.6 Elgjakt 

 
Elgjakta forvaltes i dag av Finnmarkseiendommen. Flere av informantene er aktive 

jegere og er redd for at  restriksjoner på elgjakten i det foreslåtte utvidelsesarealet vil 

kunne føre til enda større konkurranse blant jegere for å få delta i jakten. Hvis 

nasjonalparken utvides, vil det berøre 14 jaktfelt (tabell čč). 7 av feltene vil bli 

liggenede inne i nasjonalparken, for resten av feltene vil deler av feltet komme  

innenfor nasjonalparken (Kart fra Fylkesmannen i Finnmark. De to siste årene er det 

skutt henholdsvis 40 og 58 elg i jaktfeltene som blir berørt.  

 
Tabell 1. Navn og nummer på jaktfelt for elg som blir berørt av en utvidelse av Anárjohka 

nasjonalpark. “Berøres i %” vil si hvor mange prosent av jaktfeltet blir liggende innenfor 

det foreslåtte verneområdet. Uttak viser antall elg som er skutt de to siste årene.  

 

Jaktfelt og nr Berøres i % Uttak i 2008 Uttak i 2009 

Geađgeborgielas 

-38 

20-30 2 2 

Bávttajohka 37 < 10  3 2 

Muoidonvárri 

44 

>80  0 3 

Rávotjohka 43 >90 9 4 

Bikketmaras 45 <10 2 4 

Čalbmetbealskái

di 54 

10-20  2 5 

Njoammeljohka 

48 

Ca 20  2 3 

Galmmat 55 100 4 9 

Ássuorggebuoll

án 39 

100 6 2 

Ráitejohka 40 100 1 4 

Guorrasvárri 41 100  3 6 

Basevuovdi 42 100   5 

Ruvva 37 100  5 5 

Beahcečaŋŋa 38 100  1 4 

    

Totalt  40 58 
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Reduksjon av jaktarealet i Finnmark vil føre til en økning i konkurransen om å få 

felt.  Det er allerede i dag stor konkurranse om å få jaktfelt. Selv om det blir mulighet 

til å jakte i det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken vil det mest sannsynlig 

bli store restriksjoner på motorisert ferdsel.  

 De nye tidene for elgjakt skaper en del problemer for de som driver med 

gårdsbruk. Jakten starter så tidlig i september at enkelte gårdbrukere kan få 

problemer med å delta i jakta. I begynnelsen av september kan enkelte fortsatt være 

opptatt med slåttearbeidet.  

I følge Karasjok kommune gis det ca 40 dispensasjoner pr år til jde som jakter 

innenfor dette området. Det gis ikke personlige dispensasjoner, dispensasjonene gis 

til jaktlagene. De jaktlagene som er lengst borte fra veien kan få 4 fispensasjoner, 

mens de som har jaktfelt i nærheten av veien får 2 dispensasjoner.  

 Folk er opptatt av å ha mulighet til å frakte utstyr med motorkjøretøy, men 

samtidig er de opptatt av å begrense den “unødvendige” kjøringen. Hva som menes 

med “unødvendig” kan det være ulike oppfatninger av.  

Elgjakta har vært en inntektskilde for staten, de seinere årene for 

Finnmarkseiendommen. Flere uttrykte skepsis til det forvaltningsarbeidet som de 

statlige myndigheter har gjort i den eksisterende nasjonalparken. Det ble stilt 

spørsmål om man kan regne med at forvaltningen vil bli noe bedre ved en eventuell 

utvidelse.   

Informantene opplyser at for stor elgbestanden har hatt negativ innvirkning på 

barskogen i den eksisterende nasjonalparken. Skogen er blitt nedbeitet eller beitet 

slik at trærne ødelegges. Informantene regner med at det samme vil skje i den nye 

delen av nasjonalparken. Som et ledd i bestandsplanarbeidet ble det i 2003 og fram 

til og med 2006 åpnet for jakt i nasjonalparken. Totalt ble det felt 119 dyr av en 

kvote på 220 (Mentyjærvi 2006).  

 

5.3.7 Annen jakt og fangst 

 
Rypejakt er en forholdsvis ny jaktform. For lokalbefolkningen var det mest vanlig 

med fangst (gárdun). Jakt er blitt mer og mer vanlig sammenliknet med fangsten. 

Flere informanter nevner at rypebestanden har gått med de seinere årene.  En nevnte 

at nedgangen begynte da man tok i bruk stålkuler. Informantene nevnte også at det er 

så få ryper i dag at det ikke lønnes å selge.  En informant nevnte at han har drevet 

noe snarefangst for å lære opp barn og ungdommer. Vi har fått inntrykk av at det 

også er blitt mer vanlig for jegerne eller fangerne å bruke ryper som mat, og at salg 

ikke er så viktig. Det kulturelle aspektet synes å være viktigst i dag.  

 

Rypebestanden har vært veldig lav de siste årene. Finnmarkseiendommen, som er 

grunneier,  innførte i 2009 dagskvote på 2 liryper og 3 fjellryper per jeger på hele 

Finnmarkseiendommen. I Karasjok og Sør- Varanger er det i tillegg en dagskvote på 

1 en skogsfugl per jeger. Kvotene gjaldt for for hele jaktsesongen. Jegerne ble også 

oppfordret i tillegg til å rette avskytinga mot ungfugl, som har lavere 

vinteroverlevelse enn voksenfugl (www.fefo.no). 

 

FeFo har ogå innført begrensninger i snarefangsten. For sesongen 2009-2010 ble det 

innført sesongkvote på 50 ryper pr person (FeFO styresak 69/09.)  

 

Snarefangsten i Anárjohka er svært liten idag. Der er noen få som fangster, men det 

er vanskelig å få tallfestet dette helt nøyaktig. Antall fangere er i stor grad avhengig 

http://www.fefo.no/
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av rypebestanden. Dette er en trend som vi ser overalt i Finnmark. I følge FeFo (figur 

9.) har antall snarefngere falt fra ca 70 i 2004-2005 sesongen til ca 10-12 i 2008-

2009 sesongen. Snarefangsten har relativt liten betydning for det totale uttaket av 

ryper og er redusert fra ca 5 % i 2001-2002 sesiongen til ca 1% i 2008-2009 

sesongen (Figur 9). 

   

 

 
Figur 9: Snarefangst, prosentvis uttak av totalt på Finnmarkseiendommen(FeFo 2009) 

 

 

 
 

Figur 10. Antall snarefangere på Finnmarkseiendommen(FeFo 2009) 
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En informant nevnte at de bruker å jakte på storfugl også i dag. Dette skjer både 

innefor det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken og utenfor.  

 

5.3.8 Fisk 
 

I dag fiskes det fortsatt i de fleste av de største elvene/bekken i området, Anárjokha, 

Gošjohka, Cáskinjohka, Ássuorgi og Skiehččanjohka. De viktigste fiskeartene er 

fortsatt laks, sik og gjedde, samt noe ørret. Laks er i dag den mest populære fisken.  

 

Flere informanter er inne på at det har vært en oppblomstring av arter som det ikke er 

vanlig å utnytte. Det gjelder spesielt gjedde, abbor og lake. Dette har skjedd etter at 

det ble slutt på notfiske. Flere av de stedene som er gode notfiskeplasser ligger i 

elver hvor det finnes laks.  

 

Flere gode fiskeområder kan bli utilgjenngelige uten bruk av motorkjøretøy eller 

motorbåt. Et eksempel er at det ikke er mulig å komme inn til fiskeområdene ved 

Gumpegorzi etter opprettelsen av den eksisterende nasjonalparken.  

 

5.3.9 Slått/for 
I dag er det ikke forproduksjon innenfor det foreslåtte verneområdet. 

 

5.3.10  Lav 
I dag er det ikke lavsanking i det foreslåtte verneområdet. 

 

5.3.11  Sennagress 
I dag er det svært lite skjæring av sennagress. Det vil ikke være noe problem å finne 

områder med sennagress utenfor utredningsområdet. 

 

5.3.12  Gullgraving 
En turistbedrift er etablert innenfor det foreslåtte utvidelsesarealet for 

nasjonalparken, ved utløpet av Cáskinjohka. Målet for bedriften er å tilby overnatting 

og muligheter for å vaske gull.   

 

5.3.13 Ferdsel 
Ferdsel med moderne kjøretøy, er slik vi har forstått informantene, ikke et 

hovedformål. Ferdsel med ATV eller motorbåt er en moderne måte å frakte inn utstyr 

og frakte ut ressurser på.  Flere var inne på at bruk av båt og motorkjøretøy gjør det 

enklere for flere generasjoner til å komme seg ut i naturen og kunne få med seg både 

bær og fisk. De var også opptatt a at ferdselsrestriksjoner har gjort at man ikke kan 

utnytte bl.a bærressursene inne i parken.  

Men flere informanter var også opptatt av at det kan være behov for å 

begrense eller regulere kjøring, spesielt med ATVer. Det er ingen tvil om at ATVer 

har ført til øket ferdsel og at disse setter spor etter seg. Dette bryter med det synes 

som var rådende tenkning tidligere, nemlig at ferdsel skulle foregå på en slik måte at 

ingen kunne se hvor du hadde vært.    

 Vi fikk en oppfatning av at det er elgjakta som er en av de viktigste årsakene 

til at det er kommet mange nye kjørespor i det foreslåtte utvidelsesarealet for 

nasjonalparken og ellers i naturen. Det ble også stilt spørsmål om jegerne 

virkelig har behov for å kjøre så mye.   
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6 DAGENS BRUK OG STANDARD 

VERNEBESTEMMELSER                                                                                     
 

Standard vernebestemmelser er de malene for vernebestemmelser som verne-

myndighetene normalt bruker som utgangspunkt for etablering av områdevern. 

Foreslåtte vernekategori er i dette tilfellet nasjonalpark men vi vil også vurdere 

landskapsvernområde som en relevant kategori. Vi vil diskutere dette i neste kapittel 

(avbøtende tiltak). Vi har derfor tatt inn malene for disse to som vedlegg 2 og 3. 

Som gjennomgangen av Finnmarkslovens regime i kapittel 2 viser, forutsetter 

Finnmarksloven et tydelig fokus på tradisjonell bruk av de forslåtte verneområdene. 

Etter vedtak og iverksetting av Naturmangfoldloven fra 1.7. 2009 er disse hensynene 

også inkludert i gjeldende lov for områdevern. Standard vernebestemmelser er 

oppdatert etter vedtak av Naturmangfoldloven..     

Sammenlikning av standard vernebestemmelser med dagens bruk av meahcci 

i de foreslåtte verneområdene vil sette søkelyset på de konflikter som kan foreligge 

mellom dagens bruk og standardbestemmelsene. Vi vil også vise til kapittel 1 og 

oppdragsgivers understrekning av at standardbestemmelsene ikke skal brukes som et 

”skremmebilde”, men at de er ”et formelt utgangspunkt i en prosess som søker å 

kombinere vern og bruk”. Vi vil drøfte de endringer vi finner relevante i kapittel 7 

(avbøtende tiltak) og summere opp diskusjonen i kapittel 8. 

 

                                                                                           

6.1 Mulige effekter av utvidelse av Øvre Anárjohka 

Nasjonalpark 
 

6.1.1 Formålsparagraf 
 

Som nevnt overfor er det behov for å formulere formålsparagrafen slik at den 

kommer i samsvar med intensjonene om ivaretakelse av grunnlaget for samisk kultur 

formulert i formålsparagrafene til både Finnmarksloven og Naturmangfoldloven 

samt målbestemmelsen for områdevern i NML § 33. Det vil innebære større vekt på 

bærekraftig bruk og tilrettelegging for tradisjonell samisk høsting mens det legges 

mindre vekt på på allmennhetens ”anledning til uforstyrret opplevelse av naturen 

gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 

tilrettelegging” jfr. vedlegg 2, §2.  For å ivareta verneinteressene bør imidlertid 

sikring av biologisk mangfold da ha samme vekt som for standard nasjonalpark..  

 

6.1.2 Effekter av standard vernebestemmelser 
 

Iverksetting av standard vernebestemmelser ville satt stopp for lokalbefolkningens 

ferdsel med motorkjøretøy og motorbåt i det nye nasjonalparkområdet. Dette ville 

hatt dyptgripende konsekvenser for deres adgang til å utøve sin kultur i området. Et 

forbud mot landing med fly/helikopter vil ikke ha hatt så omfattende betydning.  

 

For øvrig er det vesentlig at utvidelsesområdet vil komme mye nærmere intensivt 

brukte områder enn den opprinnelige nasjonalparken. Det er to sider ved 

lokalbefolkningens bruk av utredningsområdet som berøres, nemlig den tradisjonelle 

ressursutnyttelsen og tilhørigheten til området.  
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Det blir ofte sagt at opprettelsen av en nasjonalpark ikke setter forbud mot folks 

utnyttelse av for eksempel bær. Dette er for så vidt riktig rent formelt, men i 

virkeligheten vil det være et forbud i områder som krever frakt av utstyr. En av 

informantene uttrykte det slik ”Vi kan ikke frakte nødvendig utstyr med ryggsekk”. 

 

6.1.3 Informantsynspunkter 

 

Flere av informantene la vekt på at en reduksjon i muligheten til å bruke disse 

områdene vil bety redusert livskvalitet og gi folk en følelse av å bli stengt ute fra sine 

egne områder. Behovet eller ønsket om å bruke området har ikke alltid en direkte 

økonomisk begrunnelse. Det er likevel klart at ressurser fra området er viktig for 

husholdene, men det er vanskelig å se dette ved å studere skattelister, eller gjennom 

innsamling av kvantitative økonomiske data i det store og hele. Mye av ressursene 

som høstes er for privat bruk og lite for salg.  

 

Vi vil først referere en del hovedsynspunkter som kom fram i informantintervjuene 

og siden gå nærmere inn på de konkrete virkningene av de restriksjonene som ligger 

inne i standardbestemmelsene.  

Enkelte følte at når man ikke lenger har mulighet å dra noen steder, altså ut i 

naturen, da kan man like godt flytte fra kommunen. Vi forstår dette slik at å 

dra ut og høste av naturens spiskammer er et vesentlig velferdsgode som kan 

være avgjørende for om folk finner seg til rette i Karasjok. Restriksjoner på 

vedlikehold og oppføring av nye bygninger på private områder vil også 

redusere områdetilhørigheten. Rent økonomisk innebærer dette at en del av 

arven som overføres til neste generasjon å bli redusert. Rent relasjonelt må 

man også regne med at spesielt de unge vil minste tilhørigheten til området. 

 

Rent generelt hadde de fleste informantene liten forståelse for 

nødvendigheten av vern. Deres oppfatning av trusselbildet var slik: Hvem er 

det som vil ødelegge noe hvis det ikke vernes? Noen uttrykte forståelse for å 

ta vare på naturen også i dette området, men da bør eventuelle restriksjoner 

gjelde alle. Konkret mente man her at resultatet av vern i samsvar med 

standardbestemmelsene vil være at en gruppe, reindrifta, får enerett til å 

utnytte området, også med moderne fremkomstmidler. Dette vil ha negative 

konsekvenser for forholdet mellom reindrift og dálon. Tidligere var det også 

f. eks. klare grenser for hvor nær bebyggelse rein kunne beite. Slike grenser 

finnes ikke i dag. Dette kan også være en av grunnene til at det gode forholdet 

mellom reindrifta og dálon er blitt borte. I tråd med dette ble det også hevdet 

at det ikke er tvil om at reindriftas bygging av gjerder, hytter og forsøpling 

heller ikke er med på å øke forståelsen av nødvendigheten for vern. Gjerder er 

i dag også til hinder for ferdsel utenfor nasjonalparken og i 

utredningsområdet. 

Vi oppfatter at disse generelle synspunktene i store trekk er i samsvar med både 

synspunkter som kom til utrykk på folkemøtet i Karasjok og at de har fellestrekk 

med flere avisinnlegg som er publisert bl.a. i Sagat sommeren 2009.  
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6.1.4 Konkrete vurdering av direkte effekter av standard bestemmelsene  

(jfr. vedlegg 2
30

) 

 

Jordbruk 

Bestemmelsene vil ikke ha noen direkte effekt da det pr. dato ikke er aktivt jordbruk 

inne i det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken. Det er imidlertid flere 

private eiendommer hvor det har vært drevet jordbruk. Muligheten for å ta opp igjen 

drift av disse vil bli redusert. Både fordi jordbruk i dag krever nye moderne 

bygninger og fordi oppdyrking av nytt jordbruksland ikke tillates (§ 3, 1.1).  Nybygg 

vil mest sannsynlig falle utenfor de tillatelser som kan gis etter § 3.1.3 i 

verneforskriften. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse er imidlertid tillatt 

innenfor visse rammer er, jfr. § 3.1.2).  

 

Tømmer 

Det vil ikke være tillatt å ta ut tømmer, jfr. § 3.2.1. 

 

Brensel 

Vil ikke være tillatt å ta ut brensel, jfr. § 3.2.1. Forvaltningsmyndigheten kan gi 

tillatelse til å ta ut brensel for de som har hytter inne i det foreslåtte utvidelsesarealet 

for nasjonalparken jfr. § 3.2.3. Det vil fortsatt være lov å ta brensel til bålbrenning 

jfr. § 3.2.2.  

 

Materialer/emner 

Uttak vil ikke være tillatt, jfr.§ 3.2.1. 

 

Bær 

Det vil være tillatt å plukke alle slags bær. Problemet er bruk av motorkjøretøy i 

forbindelse med bærplukkingen. 

 

Elgjakt 

Elgjakt vil være tillatt
31

 i samsvar med gjeldende lovverk, jfr. § 3.3.2. Bruk av 

motorkjøretøy i forbindelse med jakten vil i utgangspunket være forbudt, jfr. § 3.6.1, 

men forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttransport, jfr.§ 3.6.3, pkt. f med 

luftfartøy eller ”lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget eller luftfartøy”. 

 

Annen jakt 

Vil være tillatt etter gjeldende lovverk, jfr.§3.3.2. 

 

Fiske 

Vil være tillatt etter gjeldende lovverk, jfr. § 3.3.2. 

 

Slått og henting av for 

Beiting vil være tillatt, jfr. § 3.2.2. Slått vil ikke være tillatt, jfr. § 3.2.1, og frakt med 

motorkjøretøy vil også være forbudt, jfr. § 3.6. 

 

                                                 
30

 Referanser til paragrafer i dette avsnittet gjelder standardforskriften, se vedlegg 2. 
31

At det ikke er drevet regulær elgjakt i eksisterende nasjonalpark skyldes at dette er en 

førstegenerasjons nasjonalpark (etablert i 1975) hvor forskriftene ikke er modernisert i samsvar med 

gjeldende standard regelverk. 
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Lav 

Etter standard vil verneforskrifter det ikke være tillatt å ta ut lav, jfr. § 3.2.1  

 

Helhetsvurdering 

Vår vurdering er at det vesentligste problemet ved evt. vern etter standardforskriftene 

er at forbudet mot motorferdsel berører både transport av personell og utstyr inn i 

området samt transport av det som er høstet ut av området. Dette gjelder både 

helikopter, terrengkjøretøy og motorbåt. Evt. gjennomføring av et slikt forbud ville 

være det mest problematiske med verneforslaget da det ville vanskeliggjøre dagens 

bruk i betydelig omfang. Riktignok har standardbestemmelsene, som referert over, en 

unntaksbestemmelse for elgjakt. Denne åpner for to alternativer; ”lette terrenggående 

beltekjøretøyer” og lufttransport. Det første alternativet vil kunne være velegnet i 

områder hvor det er forholdsvis kort avstand til bilvei/skogsbilvei, men lite egnet når 

man måler transportavstand i mil framfor kilometer (som helst bør være få). Det vil 

bety at for store deler av området gjenstår bare det andre alternativet; bruk av 

helikopter. Som kjent er dette meget dyrt, og det er grunn til å regne med at det kan 

virke ekskluderende på lokale privatpersoner. Denne unntaksbestemmelsen åpner 

dessuten ikke for transport av jegere og utstyr inn i området. 

Vi har ikke kvantifisert omfanget av dagens bruk
32

, men området er utvilsomt 

brukt av mange og man må regne med at et fullstendig forbud mot motorisert ferdsel 

(med unntak av uttransport av felt elg) vil gjøre transport av personell, utstyr og 

høstingsutbytte så tungvint at lokale brukere kan bli tvunget til å begrense bruken 

sterkt eller avslutte den fullstendig. Når det gjelder elgjakten spesielt, er det ikke 

utenkelig at konsekvensen av unntaksbestemmelsen kan bli at tilreisende kjøpesterke 

grupper over tid kommer til å dominere som utøvere av jakten på grunn av 

kostanadene ved uttransport. 

 

I tillegg kommer at vern etter standardforskrifter forutsetter en ”fryssituasjon” når det 

gjelder utnyttelse av de tidligere landbrukseiendommene i Anárjohkdalen. Dette 

betyr at potensielle muligheter for framtidig økonomisk utnyttelse også går tapt. En 

del av problemet er at det er tilnærmet umulig å forutse hvilke muligheter som 

finnes. Bl.a. kan framtidige klimaendringer skape nye muligheter som er vanskelig å 

se i dag (Buanes et al. 2009, Grønlund 2009). 

 

Sett i en større kulturell sammenheng er det kritiske punktet at vern med forbud av 

motorferdsel for en betydelig krets av brukere og rettighetshavere vil kunne hindre 

nettopp den meahcceávkkástallan (utmarksutnyttelse) som de er avhengige av for sin 

velferd. Spørsmålet er da om dette er et så omfattende inngrep i deres livsform at det 

i sin effekt vil kunne anses som brudd på disse samenes rett til å utøve sin kultur
33

 

(Sametinget 2007). Informantutsagnene og offentlige meningsytringer peker i retning 

av at en slik oppfatning kan stå sterkt i Karasjok. Hvor mye som skal til for at 

regelverket får anvendelse, er kanskje tidlig å si, men myndightene bør forutsette at 

dette kan bli hevdet. 

 

Ut fra en samlet vurdering er vi kommet til at vern i samsvar med standard 

vernebestemmelser for nasjonalpark må karakteriseres som et stort negativt inngrep 

(se kap. 3) i lokal bruk av det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken. 

                                                 
32

 Oppdragsgiver fant ikke en spørreundersøkelse av samme type som vi gjennomførte i Kautokeino 

(Riseth et al. 2009) interessant for denne utredningen.   
33

 Sametingets retningslinjer til Finnmarkloven, § 6, se 2.7.1 og 2.7.4. 
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6.2 Sekundæreffekter 
 
Vi må regne med at vern etter standardforskrifter vil få sekundærvirkninger da et 

motorferdselsforbud vil gjøre det meste av det foreslåtte utvidelsesarealet 

utilgjengelig for det meste av tradisjonell bruk fra flertallet av vanlige lokale brukere. 

Dette gjelder i hovedsak elgjakt og multebærplukking, i mindre grad fiske og 

småviltjakt. I praksis vil store deler av utvidelsesarealet vil bli uaktuelt som 

elgjaktområde for lokale jegere, mens det kan bety økt tilstrøning av kjøpesterke 

grupper utenfra. Dette vil også gjøre at konkurransen om elgvald andre steder i 

kommunen/indre Finnmark vil øke. Det kan bety at færre vil få anledning til å delta i 

jakten. Dette vil ha størst effekt på jegere fra Karasjok kommune, fordi deres 

”hjemmeområde” blir mindre.  

 

Et vern vil også gjøre store områder utilgjengelig for multebærplukking, p.g.a. 

motorferdselforbud. Områdene, spesielt de som ligger lengst fra vei, vil mest 

sannsynlig ikke bli utnyttet så mye som i dag. Resultatet kan være større konkurranse 

utenfor utvidelsesområdet og i de delene av dette området som ligger i nærheten av 

vei.  
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7    AVBØTENDE TILTAK 
 

I forhold til hovedproblemet med mulighetene til å kunne transportere utstyr og 

høstingsutbytte er det relevant å vurdere både begrensing av verneområdet og 

utforming av regelverket for utvidelesesområdet. 

 

7.1. Begrensing av verneområdet 
Som også referert i oppstartsmeldingen (Fylkesmannen 2009) foreslo 

Ressursutvalget for Finnmarksvidda (NOU 1978: 18) en avgrensning mot øst som 

også ble fulgt opp i landsplanen (NOU 1986:13, St.m. nr. 62 (1991-92)), for å holde 

skogsområder med drift utenfor verneområdet, mens det er kommet fram at deler av 

områdets om da faller utenfor vernet er interessant i en skogvernsammenheng. En 

slik begrensing kan også være interessant både ut fra framtidsmulighetene for de 

private eiendommene og for å redusere konflikter knyttet til motorisert ferdsel. 

Dersom en eventuell parkgrense trekkes på vestsiden av veien som går oppover dalen 

og på sørsiden av Goršjohka, vil det redusere problemer med transport opp dalen og 

heller ikke komme i konflikt med privateiendommene langs Anárjohka.  En slik 

løsning kan benyttes selv om det er ønskelig å inkludere skogsområder ved 

Basevuovdi i nasjonalparkområdet. 

 

Hvis grensen ikke flyttes slik, det er det ønskelig at det tas med i verneforskriften at 

bruk av veien oppover dalen er lovlig og også veien innover Goršjoka. Med erfaring 

fra at slike løsninger vil være kontroversielle i en nasjonalpark, vil det alternativt 

være mer realistisk å flytte grensen slik at veien kommer akkurat utenfor det nye 

parkområdet. Dersom man ikke finner det som en ønskelig løning kan man gjøre 

deler av området til landskapsvernområde (se nedenfor)  

 

7.2 Regelverk 
 

Vi ser her på både på de muligheter som ligger innenfor standardreglene og de nye 

mulighetene som både Finnmarksloven og Naturmangfoldloven åpner for (se kap. 2). 

Det siste gjelder først og fremst bruk- og vernperspektivet som er integrert i begge 

disse nye lovene, men som foreløpig ikke er tatt inn i standardreglene. 

 

7.2.1 Vernekategori 

 
Vi oppfatter at et hovedskille mellom nasjonalpark og landskapsvernområde er at når 

nasjonalpark forutsetter at det ikke skal skje irreversible endringer i naturmiljøet, så 

fokuserer landskapsvernområde landskapets særpreg og gir åpning for at en viss 

varig slitasje kan aksepteres så lenge det ikke endrer helhetsbildet av landskapet 

vesentlig (se nærmere i 2.7.2). Dette tilsier at kategorien landskapsvernområde gir 

større rom for at aktiv bruk kan prege landskapsbildet. Dette innebærer bl.a. at det vil 

kunne være større mulighet til å få aksept for en vei åpen for alminnelig ferdsel i et 

ett landskapsvernområde enn i en nasjonalpark. Et alternativ til den begrensningen av 

verneområdet som er skissert i 7.1 kan derfor være at de østligste områdene mot 

Anárjohkdalen, evt. hele det foreslåtte utvidelsesområdet vernes som 

landskapsvernområde. 
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Samlet sett ser vi heller ikke at bruk av kategorien landskapsvernområde vil kunne 

bidra til å øke slitasjen på området vesentlig mer enn nasjonalpark, og vil derfor se 

det som fordelaktig at den brukes (forutsatt at vår vudering av større muligheter til å 

integrere en viss motorferdsel er holdbare, se også nedenfor). Den vil også passe 

bedre for et område som er mer et gammelt samisk kulturlandskap enn et tilnærmet 

urørt naturområde.   

 

7.2.2 Motorisert ferdsel 
 

Mens transport og aktivitet i randsonene synes å kunne løses gjennom endring av 

vernekategori, synes den største utfordringen å være å finne fram til ordninger for 

transport inne i det foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken.  

 

Fylkesmannen åpner i oppstartsmeldingen (Fylkesmannen 2009) for å tillate bruk av 

elvebåt
34

. I praksis er dette viktigst å realisere for  på Anárjohka og Goršjohka. Vi ser 

ikke at standardforskriftene åpner for slik adgang direkte, men vi forutsetter at 

Naturmangfoldlovens formål om å ivaretakelse av bruk (§1), og målet for 

områdevern (§33f) åpner for adgang til å realisere  dette. I forhold til 

vernekategoriene synes  landskapsvernområde den vernekategorien som er åpnest for 

å tillate bruk av motorbåt ( jfr. NML § 36. 2. ledd, se 2.7.2). 

 

Når det gjelder transport i forbindelse med elgjakt, er Fylkesmannens utgangspunkt i 

oppstartsmeldingen (Fylkesmannen 2009) med bruk av lette beltekjøretøy for 

uttransport av felt elg i samsvar med hva forvaltningsmyndigheten  etter 

standardforskriftene kan gi tilltatelse til for både nasjonalpark (§3.7.3.f) og 

landskapsvernområde (§3.5.3.f). Som vi har argumentert for i 6.1.4/6.1.5 anser vi  

dette som lite hensiktsmessig over store avstander, noe som tilsier lufttransport (også 

tillatt etter standardforskriften); noe som sannsynligvis vil bli for kostbart for lokale 

privatpersoner. Vi anser derfor at det er behov for andre formelle løsninger som 

muliggjør bruk av ATV i forbindelse med både inn- og uttransport ved elgjakt.  

 

For å ivareta lokale interesser i forbindelse med multeplukking og elgjakt anser vi at 

vil være behov for å anlegge/finne noen/endel kjørespor, gjerne gamle spor som kan 

oppgraderes slik at det er mulig å kjøre uten å måte lage nye spor. Bygging av bruer 

over enkelte bekker og klopper over en del myrer kan også være et nødvendig tiltak. 

Dette er tiltak som det vi kan se ikke finner grunnlag i standardforskriftene, men på 

samme måte som bruk av motorbåt, må finne en annen formell begrunnelse. Vi anser 

at bruken både i omfang, vilkår og utstrekning må fastlegges konkret i 

forvaltningsplanen for det verneområde som evt. realiseres. 

                                                 
34

 Vi forutsetter at man her mener motorbåt. 
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8.   DISKUSJON 
Formålet med vernet er selvsagt et kjernespørsmål. Som det går fram av 

informantsynspunktene referert foran i kap 6.1. synes den vanlige lokale oppfatning å 

gå i retning av at man har problemer med å se behovet for vern ut fra en vurdering av 

trusselbildet for det aktuelle området. Dette burde ikke være overraskende gitt 

diskrepansen mellom samisk natur- og kulturforståelse og vestlig naturforvaltning (se 

kap. 4.1). Vernehistoria for urfolk globalt sett, men også norsk forvaltningshistorie 

tilsier også at det ikke er urimelig at lokalbefolkningen er skeptisk (se kap. 2) og 

stiller spørsmål hvorvidt vernet er for eller mot deres interesser. Dersom vi igjen tar 

utgangspunkt i standardforskriftene for nasjonalparker, så er sentrale formål bl.a.: 

  
-” bevare et stort

35
 naturområde som inneholder særegne og/eller representative 

økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. 

…variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ arter og genetisk 

mangfold…/større intakte økosystemer.” 

 -”.allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av 

tradisjonelt og enkelt friluftsliv”.  

 

Når det gjelder karakteren av området oppfatter ikke våre informanter det 

foreslåtte utvidelsesarealet for nasjonalparken ”tilnærmet urørt naturområde”
36

, eller 

et område ”uten tyngre naturinngrep”; for for dem er dette kulturlandskap eller 

spiskammer. Nå føler flere at de ”straffes” fordi de har brukt området på en så 

skånsom måte at der ikke er veldig tydelige spor etter den, med unntak av en del 

kjørespor. Hadde de gjort flere større inngrep i naturen kunne området ikke vært 

definert som ”urørt naturområde” (se også  kap. 4.1). Når det gjelder begrepet 

friluftsliv har Wikipedia en interessant innfallsvinkel:  

 
”Bygdefolkets friluftsliv i gamle dager var imidlertid ikke et overskuddsliv som i dagens 

samfunn. Man ferdes ute i naturen, men aktivitetene hadde alltid et nyttepreg. Man skulle 

kanskje se til dyrene, rydde ny jord, eller man skulle drive med matauk, som fiske, jakt og 

sanking av bær og vekster. Livet i naturen har derfor vært en naturlig, og viktig del av livet 

for mennesker i Norge alltid. 

 

Friluftsliv som et overskuddsliv, uten et tydelig nyttepreg, er imidlertid et mer moderne 

fenomen. I Norge dukket det først opp i forbindelse med at utenlandsk aristokrati oppdager 

Norge som lekegrind på midten av 1800-tallet. I lang tid hadde materiell velstand og 

overskudd av tid gjort at disse kunne bruke tid på klatring i Alpene og jakt i Afrika. Nå fikk 

mange også opp øynene for Norge som arena for fiske og fjellvandring. Dette var veldig 

fremmed for mange på landsbygda i Norge, og de ble gjerne sett på som raringer og 

dagdrivere. Folk fra bygdene ble imidlertid ofte brukt som fjellførere og kjentfolk” 

(http://no.wikipedia.org/wiki/Friluftsliv#Begrepet_friluftsliv_i_Norge )  

 

Vi regner med at det er den moderne formen, ”overskuddsliv, uten tydelig nyttepreg” 

det refereres til i standardforskriften. Den formen for bruk som er vanlig i våre 

områder er det som Wikipedia kaller for ”bygdefolks friluftsliv”. I denne utredningen 

har vi brukt samiske begreper som ”birgejupmi” og ”meahccasteapmi”.  

Nasjonalparker flere andre steder tiltrekker seg også folk som er mer opptatt av den 

                                                 
35

 Vi skal legge merke til at formuleringen ”tilnærmet urørt” er fjernet som verneformål i løpet av 

behandlingen av denne vernesaken, gjennom vedtak og iverksetting av Naturmangfoldloven. DFen 

fromuleringen som ligger nærmest opp til dette er “er uten tyngre naturinngrep”, se 

standardforskriftens § 2d.  
36

 Sentralt verneformål inntil 1.7.2009  

http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Alpene
http://no.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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moderne formen for friluftsliv. Dette i tråd med Regjeringas politikk gjennom den 

såkalte ”Fjellteksten” (se kap. 2, jfr. også DN’s hjemmeside  www.dirnat.no) . 

For de som bruker ”meahcci” for å hente ressurser, vil en ved en eventuell 

utvidelse måtte konkurrere med andre utenfor det som opprinnelig har vært deres 

ressursområde. For enkelte vil det være unaturlig å dra til f.eks andre kommuner for 

å plukke bær. Det er et ønske å gjøre det der de er kjent.  Riseth et al. (2009) har i en 

spørreundersøkelse i Kautokeino visst at lokal tilhørighet er viktig når folk skal 

bruke meahcci. Lokal (slekts-) tilhørighet er viktigere enn avstand fra der folk bor. 

Som det går fram av kap. 4.4 (Prestbakmo 1994, Helander 2002) er også 

naturbrukshistoria i indre Finnmark preget av gradvis underminering av rettighetene 

til de lokale fellesskapene og stadig større åpning for interessene til den større 

allmennhet, særlig etter andre verdenskrig og spesielt gjennom de siste 50 år. I sum 

betyr dette en gradvis marginalisering av tradisjonsbaserte livsformer/birgejupmi 

(ikke knytta til inntekt men til matauk) til fordel for mer urbaniserte livsformer og 

allemannsretten. 

Flere informanter har stilt spørsmål om utredningsene og høringene er spill 

for galleriet. De er ganske sikre på at det er vedtatt på høyeste hold at 

nasjonalparken skal utvides uansett hva lokalbefolkningen måtte mene. Enkelte 

trekker paralleller til Alta-saken og at dette er en fortsettelse av koloniseringen av 

Sápmi.    

 I tillegg kommer også en lokal ”konkurransevridning” mellom reindriftssamer 

og dálon (fastboende), ikke bare på grunn av endring/svekking av verddevuohtta av 

økonomiske behovsmessige årsaker, men også som følge av ensidig favorisering fra 

myndighetenes side.  

 Sett under ett er det mange som frykter at et nytt verneområde vil være 

konfliktforsterkende både som følge av flere tilreisende naturbrukere, men også som 

følge av forsterket ubalanse mellom reindriftssamer og fastboende. 

Fastboende samer i Karasjok er ikke de eneste som har problemer med å 

akspetere verneområder i sine områder. Andreassen (2002) diskuterer dette i 

forbindelse med nasjonalparkplanene i Tysfjord-Hellemo og skriver følgende under 

kap. ”Hvorfor kan en nasjonalpark true den samiske kulturen”: 

"Sosiale praksiser og kultur henger sammen. Næringsutøvelse, å ha fjorden som 

sommerboplass og som arena for religiøst liv og sosialt samvær osv., omfatter 

kulturelle praksiser som er forutsetninger for at kulturen skal videreføres og utvikles. 

Begrenser man folks rett til livsutfoldelse, begrenser man også deres kulturelle 

utfoldelse. Begrenser man retten til å høste av naturen, vil kunnskaper om 

bruksmåter, natur og landskap kunne forsvinne. 

Og videre skriver han:  
”Det er derfor retten til kulturutøvelse blir et viktig stikkord når man skal diskutere 

samiske rettigheter. Denne retten innebærer retten til til å kunne endre sosiale 

praksiser, starte nye næringer osv. Hvis bruken av kulturlandskap begrenses til 

enkelte tradisjonelle former for næringsutøvelse, kan for eksempel den samiske 

fjordkulturen i Tysfjord på sikt framstå som museal i et landskap som betraktes som 

et museum” (Andreassen 2002). 

 

Med urfolkshistorien om verneområder i minne, og de omfattende framgangene for 

urfolksretten i senere tid, regner vi med at myndighetene er fullt klar over at samene 

har forventninger til at de pågående reformprosessene  skal bety en reell 

demokratisering; at samer som lever i sine opprinnelige områder og søker å 

opprettholde et tradisjonsbasert levesett, skal få større kontroll over sin hverdag. 
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9. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

Vi har i denne utredningen gitt en bakgrunnsoversikt over forholdet mellom 

naturvern og urfolk både i et historisk og dagsaktuelt samt et internasjonalt nasjonalt 

og et regionalt perspektiv. Naturvern i urfolksområder har helt fram til 1990-tallet i 

stor grad vært ensbetydende med vern uten særlig hensyn til urfolk sin tradisjonelle 

anvendelse av sine bruks- og leveområder. Internasjonalt har særlig prosessene som 

følger etter Rio-konferansen i 1992 skapt et gjennombrudd for at urfolk nå kan både 

eie og forvalte verneområder og at urfolks tradisjonelle bruk og vern av biodiversitet 

kan forenes.  

 

I Norge har prosessene omkring og etter Finnmarksloven skapt nye muligheter, men 

også lagt føringer for integrasjon av tradisjonell samisk bruk med vern av 

naturmangfold. Etablering av verneområder inngår nå i ”endret bruk av utmark” og 

må derfor skje i samsvar med Sametingets retningslinjer for å være innenfor rammen 

av internasjonal urfolksrett. Naturmangfoldloven har også fått både formålsparagraf 

og mer konkrete bestemmelser som gir grunnlag for å ivareta naturgrunnlaget for 

samisk kultur. I løpet av dette arbeidet har vi også merket at rettsutviklingen på 

urfolksfeltet er rask. Selv om Norge har vært  langt framme internasjonalt er det først 

de aller siste årene dette har begynt å få nasjonale virkninger. Som angitt i kapittel 2 

oppfatter vi at det fortsatt er en del spørsmål som ikke er avklart i lovprosessene for 

Finnmarksloven og Naturmangfoldloven. Vi anbefaler at disse belyses i en juridisk 

spesialutredning som tematiserer hvilke skranker  urfolksretten setter for Statens 

adgang til å begrense urfolks kulturelle utfoldelse gjennom 

naturressursforvaltningen. En slik utredning bør inngå som en del av 

beslutningsgrunnlaget for disse og tilsvarende vernesaker. 

 

Vi har videre gitt en overordnet vurdering av den økonomiske og kulturelle 

betydning av bruk av naturressursene i kommunen for innbyggerne i Karasjok, i 

historisk tid og i dag samt en introduksjon til samisk natur – og kulturforståelse samt 

noen sentrale begreper i samisk naturbruk. Litteraturgjennomgangen avdekker et 

samisk ressursforvaltningssystem med historisk kontinuitet og sammenheng mellom 

kulturformer og næringsmønstre der reindriftssamer og fastboende med små 

viddegårdsbruk (dálonat) kompletterer hverandre og samarbeider gjennom 

verdeinstitusjonen. I dette systemet har hver bygd sitt tradisjonelle bruksområde hvor 

også reindriftsamene har rettigheter, og hvor enkeltfamilier kan ha fortrinnsrett til 

enkelte slåtteområder (niitu) fiskevann og multemyrer. 

 

På grunnlag av litteraturstudier og informantintervjuer har vi omtalt betydningen av 

utredningsområdet og gitt en mest mulig konkret beskrivelse av historisk og nåtidig 

bruk av det geografiske området. Selv om bruken har avtatt i etterkrigstida, og 

spesielt de siste tiårene, er den fortsatt omfattende og representerer en lang historisk 

kontinuitet. I dag brukes området særlig til elgjakt, multesanking, småviltjakt/fangst  

og fiske. For mange inngår dette i deres birgejupmi.   

 

Vi har vurdert dagens bruk i forhold til standard vernebestemmelser for nasjonalpark 

og kommet til at iverksetting av disse ville medføre store negative konsekvenser for 

den lokale bruken. Den viktigste negative effekten er at totalforbud mot motorferdsel 

i praksis vil gjøre store deler av det foreslåtte utvidelsesområdet utilgjengelig for 
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betydelige deler av dagens lokale bruk. Dette gjelder særlig elgjakt og 

multebærpukking, men også fiske. Det kan være i strid med brukernes 

urfolksrettigheter.  Dette må man regne med at vil føre til økt brukspress på andre 

områder. 

 

Naturmangfoldloven, Finnmarksloven og internasjonal urfolksrett forutsetter at 

naturressursene i fylket forvaltes på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne og 

særlig som grunnlag for samiske formål. Vi anser at dette krever en likestilling 

mellom vern av naturmangfold og tradisjonelle samiske naturbruk i verneområder. 

Vi har på bakgrunn av dette annført at formålsparagrafeen for de nye verneområdet 

bør sidestille bærekraftig bruk og biodiversitetsvern, og legge mindre vekt på 

allmenhetens friluftsliv.  

 

Vi har også drøftet vernekategori og kommet til at kategorien landskapsvernområde 

ser ut til å gi bedre muligheter for å integrere en viss motorferdsel enn kategorien 

nasjonalpark. Den vil også passe bedre for et gammelt samisk kulturlandskap. 

 

Som avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser av vern etter standard 

vernebestemmelser har vi diskutert begrensing av det nye verneområdet mot øst, og 

foreslått vernebestemmelser/unntak som tillater bruk av elvebåt (med motor) og 

åpner for et antall kjørespor fastlagt gjennom forvaltningsplan. Vi forutsetter at 

forvaltningsplanen etablerer et nett av aksepterte traséer og at det etableres vilkår for 

bruken. Forvaltningsplanen må også i nødvendig utstrekning inkludere teknisk 

forsterking av traséer med bruer, klopper, plastnett etc.  

 

Vi anser at uten å gjennomføre slike avbøtende tiltak som vi har skissert, er det mye 

som taler for at vern i sin konsekvens ville bety uakseptable inngrep i kulturen til 

denne gruppen samer. 

 

For øvrig inngår det ikke i vårt oppdrag å foreta en helhetsvurdering av bruks- og 

verneinteressene. Vårt mandat har vært å kaste lys over de bofastes bruk og deres 

bruksinteresser og se dette i forhold til verneforslagene. Når vi med dette 

utgangspunktet ser verneforslaget i samband med den historiske utviklinga for de 

bofaste i Karasjok, hvor både bruksområder og elementer i deres næringstilpasning i 

stadig større grad er blitt redusert eller kommet under press, står det klart for oss at 

de fastboende samene, ut fra sine interesser og det trusselbildet vi kan se, ville vært 

bedre tjent at nasjonalparken ikke blir utvidet enn at den blir, selv med de avbøtende 

tiltak vi har skissert. 

 

Vi sier dette selv om vi i våre vurderinger og forslag, så godt det har latt seg gjøre, 

har søkt etter løsninger som kan forene bruk og vern. Det er likevel vanskelig å 

komme bort fra at vern betyr overføring av myndighet fra et lokalt domene til et 

sentralt nivå. Uansett hvor gode løsninger man kan finne fram til i tråd med det vi har 

anbefalt, innebærer det at folk må forholde seg til både myndigheter og ett regelverk 

som de har vanskelig for å se berettigelsen av og legitimiteten i.  

 

Regjeringens vedtak om lokal forvaltning av verneområder (MD 2009) gir utvilsomt 

nye muligheter for å komme lokalbefolkningen i møte i forhold til det som har vært 

vanlige løsninger tidligere. Dette kan være et utgangspunkt for å finne 
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gjennomførbare forvaltningsløsninger i samarbeid med Arbeidsutvalget, kommunen 

og Sametinget. 

 

Dersom man ikke blir omforent om en løsning etter Naturmangfoldloven, finner vi 

det på sin plass å minne om at Verdens naturvernunion (IUCN) siden 1994 har 

anerkjent at urfolk kan eie og forvalte verneområder, og at slike løsninger praktiseres 

bl.a. i andre nordområder (Ferguson and Viventsova, 2007) og i Australia (Baker et 

al., 2001). Med dette mener vi å si at verneområder også kan forvaltes fullt forsvarlig 

utenfor Naturmangfoldlovens domene. Et nordnorsk eksempel vi kjenner til er i 

Narvik kommune hvor et kombinert kulturvern- og friluftsområde på ca. 50 km
2
  

forvaltes etter en reguleringsplan med hjemmel i Plan- og bygningsloven. 

Planleggingen og forvaltningen av dette området ble i 1997 tildelt en nasjonal pris 

som “Årets friluftsområde”. 

 

I Finnmark gir Finnmarklovens §§ 24 og 26 muligheter for forpaktning av 

naturressurser i inntil 10 år. Vi vil ikke se bort fra at det også kan gi grunnlag for en 

lokal forvaltning av verneverdige natur- og kulturområder, forutsatt at tilstrekkelige 

ressurser stilles til disposisjon.  

 

Vårt materiale presentert i kapittel fem og seks viser entydig at de fastboende i 

Karasjok ser foreliggende verneforslag som ytterligere innskrenkninger av deres 

råderett over de områder og ressurser de er avhengige av for å opprettholde sin 

kultur. At enkelte trekker sammenlikninger med Alta-saken understreker sakens 

alvor. 

 

Vår anbefaling til myndighetene er derfor at man legger maksimal vekt på å bygge 

tillit gjennom å demonstrere at man er villig til å strekke seg for å skape løsninger 

som ikke bare oppfyller formalia, men som også kan skape lokal oppslutning. Det vil 

kreve tålmodighet, tid og ressurser.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 

Nasjonalpark 

Oppr.  
Verne- 
dato 

Oppr.  
areal  
(km2) 

Sør- 
Norge Sápmi 

Tot.  
areal  
(km2) 

Utvid- 
elser  
Sør- 
Norge 

Tot  
areal  
Sør- 
Norge 

Utvid
.  
Sáp
mi 

Tot  
areal 
Sápmi 

Verne- 
dato 

Rondane 21.12.1962 580 580  965 385 965   24.10.2003                     

Børgefjell/Byrkije 09.08.1963 1107  1106,5 1451   344 1451 29.08.2003                     

Ormtjernkampen 14.06.1968                     9 9  9  9   14.06.1968                     

Gutulia 20.12.1968                     19  19 23   4 23 10.09.2004 

Blåfjella – 
Skjækerfjella 06.02.1970 182  181,5 1918   1736 1918 17.12.2004                     

Stabbursdalen 06.02.1970 98  98,2 749   651 749 20.12.2002                     

Øvre Pasvik 06.02.1970 67  66,6 120   53 120 29.08.2003                     

Rago 22.01.1971                     162  161,93 162    162 22.01.1971                     

Øvre Dividal 09.07.1971                     743  742,8 770   27 770 01.12.2006 

Femundsmarka 09.07.1971 390  390,3 597   207 597 21.02.2003                     
Dovrefjell-

Sunndalsfjella 21.06.1974 256 256  1699 1443 1699   03.05.2002                     

Ånderdalen 19.09.1975 69  69 125   56 125 04.06.2004                     

Øvre Anarjokka 19.12.1975                     1414  1414,3 1414   0 1414 19.12.1975                     

Sum  5095 844 4250,1 10000 1828 2672 3078 7328  

Jotunheimen 05.12.1980                        1156  1156   05.12.1980                     

Hardangervidda 10.04.1981                        3445  3445   10.04.1981                     

Reisa 28.11.1986                      804    804 28.11.1986                     

Saltfjellet-Svartisen 08.09.1989                      2102    2102 08.09.1989                     

Jostedalsbreen 25.10.1991                      1315  1315   25.10.1991                     

Sum 1980-91       5915  2906  

Sum 1962-91+utvid      8588  10234  

Forollhogna 21.12.2001                      1064  1064   21.12.2001                     

Møysalen 29.08.2003                      51    51 29.08.2003                     

Dovre 24.10.2003                      290  290   24.10.2003                     

Junkerdal 09.01.2004    683    683 09.01.2004                     

Skarvan og 

Roltdalen 20.02.2004                      442    442 20.02.2004                     

Lierne 17.12.2004                      333    333 17.12.2004                     

Folgefonna 29.04.2005                      548  548   29.04.2005                     

Hallingskarvet     450  450   22.12.2006 

Reinheimen     1960  1960   24.11.2006 

Seiland     316    316 08.12.2006 

Varangerhalvøya     1804    1804 08.12.2006 

Sum nye 2001-06      4312  3629  

Totalt     26763  12900  13863  
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VEDLEGG 2 

Forskriftsmal for nasjonalparker 
Vern av ..........nasjonalpark i ............kommune i ..............fylke 
Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven ) § 34 jf.§ 35 og § 62. Fremmet av 

Miljøverndepartementet 

§ 1. Avrensning 
Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr: 

................kommune: 

................kommune: 

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca.................. km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert 

Miljøverndepartementet............20...... De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i 

marka. 

Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i ........................................... kommuner, hos Fylkesmannen i 

……….., i  

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som 

lages etter 

grensemerking. 

Dersom nasjonalparken strekker seg over flere kommuner må det spesifiseres hvilke gårds- og 

bruksnummer som hører til hvilken kommune. 

Med sjøareal menes saltvann. Totalarealet inkluderer ferskvann. 

Knekkpunktene blir koordinatfestet som ledd i grensemerking. Når jordskifteretten har gjennomført en 

grensegangssak lager de et jordskiftekart. Det er kun dette kartet det vises til i forskriften, og ikke 

eventuelle kart laget av andre enn jordskifteretten. 

Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. 

§ 2. Formål 
Formålet med …………………..nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder 

særegne og/eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. 

…variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ arter og genetisk mangfold…/større intakte 

økosystemer.................................................................................................................. ....................... 

……………… 

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av 

naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 

Nasjonalparker opprettes med hjemmel i naturmangfoldloven § 35 som angir hvilke områder som kan 

vernes som nasjonalpark. Dette er områder som 

a) er et større område 

b) fremstår som et naturområde i motsetning til kulturlandskap 

c) inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap 

d) er uten tyngre naturinngrep. 

Vilkårene om særegne eller representative økosystemer eller landskap er alternative vilkår, noe som 

betyr at det er tilstrekkelig at ett av alternativene er oppfylt. Formålsbestemmelsen må beskrive 

hvilke(t) av alternativene som er oppfylt for den aktuelle nasjonalparken. 

I den enkelte verneforskrift skal det tas utgangspunkt i målene for områdevern slik de er beskrevet i § 

33, men målene med vernet må beskrives mer detaljert, dvs at det må angis så konkret som mulig og 

gjøres rede for hvilke natur- og kulturverdier som ønskes ivaretatt og den tilstand som ønskes oppnådd 

med vernet. 

Kulturminner kan tas inn som en del av verneformålet. 

Formålet skal tillegges stor vekt ved fortolkningen av verneforskriften, og det er viktig av formålet 

blir beskrevet på en slik måte at det gir veiledning for forvaltningen av området. 

Geologiske lokaliteter vil også kunne være et viktig vernemotiv. Likeledes er det i mange 

nasjonalparker viktig å fremheve kulturminner som landskapselement. 

Friluftsliv har en sentral posisjon i de fleste nasjonalparker, og bør normalt tas inn som en del av 

verneformålet.  
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Det må vurderes konkret hvordan samisk reindrift skal omtales i verneforskriften i verneområder hvor 

det drives samisk reindrift. Det skal gå frem av forskriften at ”Formålet omfatter også bevaring av det 

samiske naturgrunnlage”
37

. 

 

§ 3. Vernebestemmelser 
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre 

slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

1. Landskapet 
1.1 Vern mot inngrep i landskapet 

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige 

bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av 

oppdrettsanlegg, opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, 

utfylling og henleggelse av masse, sprenging, boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning 

av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering annen form for tørrlegging, nydyrking, 

bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og 

klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er 

ikke uttømmende. 

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 

a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal 

skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging 

eller utvidelse. 

b) vedlikehold av stier,løyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a) ombygging og mindre utvidelse av bygninger. 

b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

c) bygging av bruer og legging av klopper. 

d) oppsetting av skilt og merking og etablering av nye stier. 

e) ombygging, flytting og oppsetting av gjerder. 

f) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. 

g) bruksendring av eksisterende bygninger. 

h) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for 

samme bruk. 

i) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til 

sjøs. 

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

1.1 Eksemplifiseringen under dette punktet skal være typiske eksempler på ulovlige inngrep eller 

tiltak. Unntak fra forbudene er vist gjennom generelle unntak i pkt. 1.2 og spesifiserte 

dispensasjonsbestemmelser i pkt. 1.3. 

Oppregningen av forbud skal være så konkret som mulig og tilpasses det enkelte verneområde. I 

forskriftene til nasjonalparker som ikke inneholder ferskvann, sjøområder eller som ikke grenser til 

vann, vil det f.eks. ikke være aktuelt å ha med punktet ”opplag av båter”. At opplistingen ikke er 

uttømmende innebærer et forbud mot liknende inngrep i landskapet. 

1.2 Generelle unntak skal beskrives og avgrenses presist. Det finnes en rekke eksempler på at 

“lovlige” tiltak gjennomført over en rekke år, som samlet innebærer en uheldig påvirkning på 

landskapet. 

Vedlikehold av bygninger er tillatt. Arbeider som gjøres med sikte på bruksendring krever imidlertid 

tillatelse etter verneforskriften. Bruksendring krever også ofte tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

Med ombygging menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate. Innvendig 

ombygging som ikke endrer bruken av bygningen er tillatt. Arbeider som gjøres med sikte på 

bruksendring krever imidlertid tillatelse etter verneforskriften. Bruksendring krever også ofte tillatelse 

etter plan- og bygningsloven. 

1.2.b) Med løyper menes traséer for skispor. Unntak for løyper gjelder manuell rydding av traséer for 

skispor. 

1.3 Tekniske inngrep skal reguleres svært strengt i en nasjonalpark. Det skal ikke kunne gis tillatelse 

til tiltak som kan redusere områdets urørthet. Det er likevel hensiktsmessig å ta inn en 

dispensasjonshjemmel for mindre byggetiltak på eksisterende bygninger. Likeledes at det kan gis 

tillatelse til oppføring av ny bygning hvis en bygning har gått tapt ved brann eller naturskade. 
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I samiske områder åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av 

bygninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. Det er behovet i forbindelse med selve 

reindriftsnæringen som skal vurderes i det enkelte tilfelle. 

Dersom det er kraftledninger eller kraftanlegg i nasjonalparken, se forskriftsmal for 

landskapsvernområder § 3 pkt. 

1.2 f) og g), samt 5.2 h) og 5.3 h) for hvordan drift mv. bør reguleres. 

Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. 

 
2. Plantelivet 
2.1 Vern av plantelivet. 

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing 

av trær og 

annen vegetasjon er forbudt. 

2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for: 

a) beiting. 

b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. 

c) plukking av bær og matsopp. 

d) plukking av vanlige planter til eget bruk. 

2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

Hogst av ved til hytter, støler og gammer i nasjonalparken. 

2.4 Regulering av beiting 

Direktoratet for naturforvaltning kan ved særskilt forskrift forby beiting som kan skade eller ødelegge 

naturmiljøet. 

2.2 Det kan vurderes en mer spesifikk bestemmelse om beite hvis området er svært sårbart el. utsatt 

for sterkt beitetrykk. En generell fredning av plantelivet gjør at vi må presisere at det et tillatt å plukke 

bær, sopp mv. 

2.3 Områdets beskaffenhet og brukerinteresser må vurderes konkret. 

2.4 Bruk av et område til beite vil normalt kunne fortsette som før. Eventuelle konflikter om beitebruk 

skal forsøkes løst i minnelighet. Denne bestemmelsen vil imidlertid gjøre det mulig å regulere ny eller 

endret beitebruk som skader eller ødelegger verneverdiene. 

 
3. Dyrelivet 
3.1 Vern av dyrelivet. 

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. 

3.2 Bestemmelsen i pkt 3.1 er ikke til hinder for: 

a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a) utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 

b) kalking av vatn og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom 

forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 

3.1 Det er i utgangspunktet en generell dyrelivsfredning i nasjonalparken, dvs også fredning av arter 

som ikke omfattes av viltloven § 2. 

3.2 Med store rovdyr menes bjørn, jerv, ulv og gaupe jf. viltloven § 12 

3.2 Som hovedregel skal jakt, fangst og fiske reguleres av særlovgivningen. For transport av storvilt 

gjelder pkt. 7.3f). 

3.3 For områder hvor det er aktuelt med kalking av fiskevatn eller elver er det viktig å sette av et eller 

flere referanseområder for forskning som ikke blir kalket eller påvirket av kalk gjennom avrenning. 

 

4. Kulturminner 
4.1 Vern av kulturminner 

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller 

fjernes. 

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til: 

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

4.1 Det er aktuelt med særskilte bestemmelser om kulturminner i de fleste nasjonalparkene. 

Bestemmelsene om kulturminner endrer imidlertid ikke kulturminnemyndighetens ansvar for 

ivaretakelse av kulturminner. Ansvaret for kulturminner er tillagt Riksantikvaren og regional 

kulturminnemyndighet ved fylkeskommunen eller Sametinget. 
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4.2 All skjøtsel og restaurering av kulturminner skal på forhånd være avklart med 

kulturminnemyndigheten.Restaurering eller skjøtsel skal ikke stride mot verneformålet. 

5. Ferdsel 
5.1 Generelt om ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

5.2 Organisert ferdsel 

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 

forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan. 

5.3 Sykling og organisert bruk av hest 

Sykling og organisert bruk av hest er tillatt bare på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i 

forvaltningsplanen. 

5.4 Regulering av ferdsel 

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 

forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet. 

5.5 Omlegging av stier 

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet 

merking av stier og løyper. 

5.6 Generelle unntak for ferdsel 

Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i 

forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5.1 og 5.2 Utgangspunktet er fri ferdsel i utmark. Restriksjoner på organisert ferdsel er tatt inn for å 

sikre en dialog mellom brukere og forvaltning og gi forvaltningsmyndigheten mulighet til å styre 

uheldig ferdsel slik at det ikke oppstår konflikter i forhold til dyreliv, sårbar natur og kulturminner.  

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) har Regjeringen lagt til grunn at den opplevelsesverdi urørt natur i våre 

fjellområder og nasjonalparker representerer, skal være grunnlag for økt turistmessig bruk og 

verdiskapning i fjellbygdene. Det vil innenfor rammene av verneforskriften være mulig å drive med 

ulike reiselivsrelaterte aktiviteter som guiding, fjellføring og annen organisert turvirksomhet. Dette 

uavhengig av om virksomheten er kommersiell eller ikkekommersiell. 

Det avgjørende i forhold til verneforskriften er virksomhetens virkningen på naturmiljøet. 

Utviklingen viser at turoperatører kan utvikle reiselivstilbud som over tid kan bli en trussel mot 

verneverdiene. Kontroll med større arrangementer og noen former for organiserte turer kan derfor 

virke forebyggende mot slitasje/skade på vegetasjon eller forstyrrelse av dyreliv. Unødvendig 

regulering/kontroll skal unngås og faste arrangementer bør kunne få flerårige dispensasjoner hvis det 

ikke oppstår konflikter i forhold til naturmiljøet. 

Forvaltningsplanen skal avklare hvilke typer organisert ferdsel som krever særskilt tillatelse. Det er 

viktig at en sikrer dialog mellom forvaltningen og brukere for å unngå at aktiviteter kommer i konflikt 

med verneverdiene. Større arrangementer, konkurranser og jaktprøver er normalt aktiviteter som må 

omsøkes. 

Gjennom arbeidet med forvaltningsplan må områdets sårbarhet, mulighetene for kanalisering av 

ferdsel, behov for tilrettelegging osv. vurderes. 

5.3 Med traseér menes stitraséer, løypetraséer og kjørespor. 

For enkelte verneområder kan det også være aktuelt å åpne for at avgrensede områder i verneområdet 

kan settes av til slik bruk. 

5.4 Denne bestemmelsen vil kun være aktuell innenfor et avgrenset område hvor ferdsel er en direkte 

trussel mot verneverdiene. Utarbeidelse og vedtakelse av slik forskrift følger forvaltningslovens 

bestemmelser. 

6. Motorferdsel 
6.1 Forbud mot motorferdsel 

Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt. 

6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for: 

a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med 

ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 

b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører 

for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver 

for at kjøringen skal være lovlig. 
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c) motorferdsel for uttransport av syke/skadde dyr i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 

b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold. 

c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 

d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og 

støler. 

e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og 

byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger. 

f) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for 

uttransport av felt elg og hjort. 

g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 

h) motorferdsel i forbindelse med kalking etter pkt. 3.3 b). 

6.2 Lov om motorferdsel gjelder i tillegg til disse bestemmelsene. Det kan derfor være tilfeller hvor 

det også må innhentes tillatelse etter lov om motorferdsel. 

Forbudet mot motorferdsel til vanns omfatter både motorferdsel i sjø og ferskvann. 

Verneforskriftene endrer ikke grunneiers rett til å ytterligere begrense, ev. nekte, motorferdsel på egen 

grunn. 

6.3 Aktuelle unntak må være gjenstand for en konkret vurdering. 

Unntak for øvingskjøring tas bare inn i områder hvor det er behov for såkalt kjentmannskjøring. 

6.3 b) omfatter også motorferdsel for transport av gjerdemateriell. 

Dispensasjoner omfatter ikke bruk av følgescooter. Det er generelt ikke grunnlag for å gi tillatelse til 

bruk av følgescooter. 

For reindrifta legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser med grunnlag i godkjent 

distriktsplan etter reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning 
7.1 Forbud mot forurensning 

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er 

forbudt. 

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 

7.3 Støy 

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. 

7.1 Hovedregelen er at avfall skal tas med ut av området. I noen tilfeller kan det likevel være 

hensiktsmessig at noe avfall brennes for å redusere transportbehovet. Brenning av avfall krever 

normalt også tillatelse etter forurensningsloven. 

Materialer, gjerdeutstyr o.l. som blir henlagt utendørs f.eks. etter byggearbeider, må transporteres ut 

av området. 

7.2 Det kan gis tillatelse til bruk av sand og jord mv. til snøsmelting. Bestemmelsen åpner ikke for 

bruk av kalk. 

§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 

formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet 

til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

§ 5. Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, 

tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for 

naturforvaltning. 

Forvaltningsplaner skal vise hvordan forskriftene skal praktiseres og være et hjelpemiddel for 

forvaltningsmyndigheten i den daglige forvaltningen av verneområdet. Målsettingen er å kunne styre 

aktiviteter/virksomhet innenfor et verneområde slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter 

mellom ulike brukerinteresser. De retningslinjer som trekkes opp i en forvaltningsplan må ligge 

innenfor rammen av forskriftene. 

Forvaltningsplaner skal rulleres med jevne mellomrom, og/eller etter behov. En plan skal rulleres 

minst hvert 10 år. 

§ 6. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndighetene bestemmer kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den naturtilstanden som er formålet med vernet. 
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Hjemmel for skjøtsel av verneområder følger av naturmangfoldloven § 47. Det følger av denne 

bestemmelsen at skjøteselstiltak er tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand 

som er formålet med vernet, herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller 

fremmede treslag og restaurering etter naturinngrep. Eier eller rettighetshaver skal så vidt mulig 

varsles om skjøtselstiltak på forhånd, men beslutning om iverksetting av tiltak er ikke et enkeltvedtak. 

§ 7. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

Forvaltningsmyndighet for et verneområde innebærer ansvar for å sikre en utvikling i tråd med 

verneformålet. 

Forvaltningsmyndigheten har som oppgaver å behandle søknader om dispensasjoner, utarbeide 

forvaltningsplaner, organisere oppsyn i samråd med SNO, vurdere skjøtselstiltak, samarbeide med 

andre myndigheter, lag og organisasjoner og holde kontakt med ev. rådgivende utvalg. 

Direktoratet for naturforvaltning er delegert myndighet til å fastsette hvem som skal være 

forvaltningsmyndighet for et verneområde. 

§ 8. Rådgivende utvalg 
Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken. 

Et rådgivende utvalg skal bistå forvaltningsmyndigheten med råd og uttalelser i aktuelle 

forvaltningsspørsmål. 

Sammensetningen av slike råd må vurderes bl.a. ut fra brukerinteressene og forvaltningsmessige 

utfordringer. I samiske områder skal samiske interesser være representert i rådgivende utvalg. 

Rådgivende utvalg bør som hovedregel oppnevnes for hele verneområdet. 

§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 

Ikrafttredelse av forskriften vil normalt være dato for vernevedtaket, dvs når vedtaket blir truffet av 

regjeringen ved kgl. res. 

Dersom tidligere forskrift skal oppheves, angis ”Fra samme tidspunkt oppheves forskrift [dato] nr… 

om… ”. 

Forskrifter om midlertidige vernevedtak oppheves særskilt av Miljøverndepartementet.
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VEDLEGG 3 

Forskriftsmal for landskapsvernområder 
Vern av ........landskapsvernområde i ........kommune i ........fylke 
Fastsatt ved kongelig resolusjon .......................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning 

av naturens 

mangfold ( naturmangfoldloven ) § 34 jf § 36 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

§ 1. Avgrensning 
Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr: 

…………………kommune: 

…………………kommune: 

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca.…….... km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk ……………, datert 

…….Miljøverndepartementet,...........……..20....….De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet 

skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes 

Verneforskriften med kart oppbevares i …………………..kommune, hos Fylkesmannen i ………, i 

Direktoratet for 

naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 

grensemerking. 

Dersom landskapsvernområdet strekker seg over flere kommuner må det spesifiseres hvilke gårds- og 

bruksnummer som hører til hvilken kommune. 

Med sjøareal menes saltvann. Totalarealet inkluderer ferskvann. 

Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. Når det gis egne bestemmelser for 

spesielle delområder, skal disse områdene fremgå av kart. Knekkpunktene blir koordinatfestet som 

ledd i grensemerking. Når jordskifteretten har gjennomført en grensegangssak lager de et 

jordskiftekart. Det er kun dette kartet det vises til i forskriften, og ikke eventuelle kart laget av andre 

enn jordskifteretten. Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. 

§ 2. Formål 
Formålet med ……………………..landskapsvernområde er å ta vare på et natur- eller kulturlandskap 

av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet 

regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egentart. 

Variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ natur preget av menneskers bruk gjennom tidene 

(kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å 

opprettholde naturverdiene…/ økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og 

internasjonalt…/ 

 ………… 

I delområde A………………… 

I delområde B………………… 

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig 

og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 

Landskapsvernområder opprettes med hjemmel i naturmangfoldloven § 36 som angir hvilke områder 

som kan vernes som landskapsvernområde. Dette er områder som 

a) er et natur- eller kulturlandskap 

b)landskapet har økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller være identitetsskapende. 

Formålet med opprettelsen av verneområdet skal gå frem av verneforskriften, og det skal angis så 

konkret som mulig. I dette ligger at det må gjøres rede for hvilke natur – og kulturverdier som ønskes 

ivaretatt. Målet med vernet må i det minste ligge innenfor ett eller flere av målene i § 33, men det må 

angis mer detaljert i lys av det enkelte områdets egenskaper og karakter. 

Dersom det foreligger kulturminner som preger landskapet, bør disse også fremgå av verneformålet. 

For noen områder kan det være aktuelt med forskjellige bestemmelser innenfor ett og samme 

verneområde. Dette kan f.eks. markeres i forskriftene med sone A og sone B. Hvis det er aktuelt med 

flere soner innenfor verneområdet, bør det spesifikke for hver sone fremheves. 

Mange landskapsvernområder har betydning for friluftsliv. Det kan tas inn i formålsbestemmelsen at 

området skal kunne brukes til friluftsliv. 

Det må vurderes konkret hvordan samisk reindrift skal omtales i verneforskriften i verneområder hvor 

det drives samisk reindrift. Det skal gå frem av forskriften at ”Formålet omfatter også bevaring av det 

samiske naturgrunnlage”. 
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§ 3. Vernebestemmelser 
I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets 

særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området. 

1. Landskapet 
1.1 Inngrep i landskapet 

1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg 

eller karakter. 

Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, 

oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av 

campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, opplag av 

båter, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, 

mineraler eller fossiler, drenering, annen form for 

tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av 

bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er 

ikke uttømmende. 

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 

a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal 

byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. 

b) vedlikehold av eksisterende stier, løyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 

c) vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan. 

d) drift og vedlikehold av jordbruksarealer i delområde….Retningslinjer for drift fastsettes i 

forvaltningsplan. 

e) anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i delområde… 

f) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig istandsetting ved akutt 

utfall. 

g) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av 

linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a) ombygging og utvidelse av bygninger. 

b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

c) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige til jordbruksformål i 

delområde… 

d) tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer i delområde……. 

e) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift. 

f) bygging av bruer og legging av klopper. 

g) oppsetting av skilt og merking og etablering av nye stier. 

h) uttak av sand/skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan. 

i) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer som ikke faller inn underpkt. 1.2 g). 

j) Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for 

samme bruk. 

k) Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til 

sjøs 

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet, 

1.1 Eksemplifiseringen under dette punktet skal være typiske eksempler på ulovlige tiltak/inngrep. 

Unntak fra forbudene er vist gjennom generelle unntak i pkt. 1.2 og spesifiserte 

dispensasjonsbestemmelser i pkt. 1.3. 

Opplistingen av forbud skal være så konkret som mulig og tilpasses det enkelte verneområdet. I 

forskriftene til landskapsvernområder som ikke inneholder ferskvann, sjøområder eller som ikke 

grenser til vann, vil det f.eks. ikke være aktuelt å ha med punktet ”opplag av båter”. Det er bare 

aktuelt med en særskilt beskyttelse av kulturminner mot skade og ødeleggelse dersom kulturminner er 

en del av verneformålet. At opplistingen ikke er uttømmende 

innebærer et forbud mot liknende inngrep i landskapet. 

1.2 Generelle unntak bør beskrives og avgrenses presist. Det finnes mange eksempler på at “lovlige” 

tiltak, gjennomført over en rekke år, samlet innebærer uheldige endringer av landskapet. 

Gjennom å knytte bestemmelsene til en forvaltningsplan vil man bygge inn noe fleksibilitet i 

vernereglene. Det kan f.eks. være behov for justering eller tilpasning til nye driftsmetoder når en 

forvaltningsplan skal revideres. Unntaket for nødvendig gjerding gjelder for husdyr/beitedyr. 

Vedlikehold av bygninger er tillatt. Det kreves ikke tillatelse til bruksendring etter verneforskriften 

selv om vedlikehold eller ombygging gjøres med sikte på endret bruk. Bruksendring krever imidlertid 

ofte tillatelse etter plan- og bygningsloven og søknad om bruksendring må da skje på vanlig måte. 
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Vedlikehold av eksisterende veier må skje på en slik måte at vegen ikke endrer karakter. Det vil 

normalt være tillatt 

med nødvendig grusing og grøfting langs veger, men ikke endring til annet dekke som f.eks. asfalt. 

Nærmere retningslinjer for vedlikehold bør fastsettes gjennom forvaltningsplanen. 

1.2.b) Med løyper menes traséer for skispor. Unntak for løyper gjelder manuell rydding av traséer for 

skispor. 

1.2 d) innebærer at det skal være adgang til normal jordbruksdrift på fulldyrket mark inklusivt 

vekstskifte. Det er imidlertid ikke adgang til innføring av nye plantearter som gjelder forsøksdrift, 

genmodifiserte planter eller andre plantearter som kan redusere verneområdets verdi gjennom 

spredning. 

Det må vurderes konkret hvorvidt det i forskriften skal åpnes for oppgradering/fornyelse av både 

kraftanlegg og kraftlinjer, eller bare kraftlinjer. 

1.3 Tillatelse til inngrep skal bare kunne gis etter en grundig vurdering av konsekvenser på kort og 

lang sikt. 

Retningslinjer for dispensasjonspraksis skal trekkes opp gjennom arbeidet med forvaltningsplan, jf. 

forskriften § 5. 

Med ombygging menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate. Innvendig 

ombygging er tillatt uten søknad. Bruksendring krever ikke tillatelse etter verneforskriften, jf. ovenfor. 

Tillatelse til oppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade vil normalt bli gitt. 

Det kan imidlertid settes krav til plassering/tilpasning til terreng, utforming av bygning osv. 

Tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport skal kun skje ved enkle inngrep som er 

nødvendige for fremkjøring av tømmer. Det er viktig å redusere/hindre varige markskader gjennom 

fornuftige trasévalg og riktig tilpasset maskinbruk. 

I samiske områder åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av 

bygninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. Det er behovet i forbindelse med selve 

reindriftsnæringen som skal vurderes i det enkelte tilfelle. Med lokal byggeskikk menes den 

byggeskikk som er utbredt i området. 

2. Plantelivet 
2.1 Beskyttelse av plantelivet 

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede områdets lanskapets 

særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder 

forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere 

verneområdets verdi. 

2.2 Beiting 

Beiting er tillatt. 

Direktoratet for naturforvaltning kan ved særskilt forskrift regulere eller forby beiting som skader 

landskapets art og karakter. 

2.3 Hogst av ved 

Hogst av ved til eget bruk og til hytter og støler i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal skje som 

plukkhogst. 

Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges. 

2.4 Skogsdrift 

Skogsdrift kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal 

normalt bygge på 

følgende retningslinjer: 

- lukkede hogstformer bør benyttes 

- områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares 

- bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares 

- edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges 

- etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse 

- ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes 

2.1 Plantelivet er ikke fredet, men skal ihensyntas ved bruk av området. Det er ikke forbud mot å 

plukke blomster, bær og sopp mv. Dette gjelder såfremt det ikke er innført særskilt plantelivsfredning 

etter naturvernloven § 13. Innføring av nye plantearter innebærer bl.a. et forbud mot skogreising og 

treslagskifte. 

For dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom 

spredning kan redusere verneområdets verdi. Det bø derfor gå frem av forvaltningsplanen hvilke 

plantearter som kan være uheldig for vernområdets verdi. 

2.2 Bruk av et område til beite er normalt ikke noe problem. En rekke steder vil også beite være 

ønskelig for å opprettholde landskapsverdiene. 
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2.3 Hogst av ved til eget bruk er tillatt. Med ”eget bruk” menes vanlig privat forbruk til vedfyring, 

ikke bruk av ved til store fyringsanlegg eller uttak for salg. Ved behov kan det vurderes om uttak av 

ved kun skal være tillatt for hytter og støler i verneområdet. Motorisert transport krever særskilt 

tillatelse etter pkt. 5.3 c). 

2.4 Dette punktet regulerer skogsdrift. Grunneier, skogeierforening og andre kan fremme forslag til 

slik plan. For de områder hvor opprettholdelse av eksisterende skogbilde er en del av verneformålet, 

skal lukkede hogstformer benyttes. Det skal ikke etableres skog som ”uniformerer” landskapet, uten at 

dette er til hinder for at det plantes gran i eksisterende granskog. Skogsdriften skal legge til rette for 

bevaring av skogens biologiske mangfold, et variert 

og flersiktet skogbilde - og et stabilt landskapsbilde. Nødvendig motorferdsel skal avklares i planen. 

Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles såfremt det ikke endrer det vernede landskapets 

særpreg eller karakter vesentlig eller motvirker verneformålet. 

3. Dyrelivet 
a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt. 

Det er ikke fastsatt særskilte bestemmelser om jakt og fiske innenfor landskapsvernområdet. Her 

gjelder vanlige 

bestemmelser etter viltloven, samt lakse- og innlandsfiskloven. 

For transport av storvilt gjelder bestemmelsene i pkt. 5.2 c) og 5.3 f). 

4. Kulturminner 
4.1 Vern av kulturminne 

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller 

fjernes dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. 

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

5. Ferdsel 
5.1 Generelt om ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

5.2 Sykling og organisert bruk av hest 

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt eller traseer som er godkjent for slik 

bruk i 

forvaltningsplanen, jf. § 5. 

5. 3 Ferdsel som kan skade naturmiljøet 

Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved 

særskilt forskrift regulere ferdsel som ikke skjer til fots. 

5.4 Omlegging av stier 

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet 

merking av stier og løyper. 

5.5 Generelle unntak for ferdsel 

Reglene i punkt 4 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i 

forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5.2 I landskapsvernområder hvor det eksisterer veger, skal det fremgå av forskriften at sykling på 

veiene er tillatt. 

Med traseér menes stitraseéer, løypetraseér og kjørespor. For enkelte verneområder kan det også være 

aktuelt å åpne for at avgrensede områder i verneområdet kan settes av til slik bruk. 

5.3 Denne bestemmelsen vil bare være aktuell for mindre og avgrensede områder hvor ferdsel utgjør 

en direkte trussel mot verneverdiene. Utarbeidelse og vedtakelse av slik forskrift følger 

forvaltningslovens bestemmelser. 

6. Motorferdsel 
6.1 Forbud mot motorferdsel 

Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for: 

a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 

b) motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer. 

c) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av 

felt elg og hjort. 

d) bruk av motor på båt i forbindelse med fiske i sjø over 2 km². 



 

 112 

e) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier 

eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at 

kjøringen skal være lovlig. 

f) motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt 2.4. 

g) motorferdsel på veger i sone …… som er avmerket/godkjent i forvaltningsplan. 

h) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes 

melding til forvaltningsmyndigheten. 

i) motorferdsel for uttransport av syke/skadde dyr i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

j) motorferdsel for transport av gjerdemateriell 

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 

b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold. 

c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 

d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og 

støler. 

e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til byggearbeid og 

vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger. 

f) bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort. 

g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 

h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende 

kraftanlegg. 

i) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veg 

6.1 Begrepet landing og start omfatter også de tilfeller der et helikopter står like over bakken i hensikt 

å laste eller losse. Likeledes rammes også landingsøvelser uten å lande. 

6.2 Lov om motorferdsel gjelder i tillegg til disse bestemmelsene. Det kan derfor være tilfeller hvor 

det også må innhentes tillatelse etter lov om motorferdsel. 

Verneforskriftene endrer ikke grunneiers rett til å begrense ytterligere, ev. nekte, motorferdsel på egen 

grunn. 

6.3 Aktuelle unntak må være gjenstand for en konkret vurdering. 

Med ”bruk av luftfartøy” menes start og landing med helikopter når forskriften ikke inneholder et 

forbud mot lavtflyving.Unntak for øvingskjøring tas bare inn i områder hvor det er behov for såkalt 

kjentmannskjøring. 

Dispensasjoner omfatter ikke bruk av følgescooter. Det er generelt ikke grunnlag for å gi tillatelse til 

bruk av følgescooter. For reindrifta legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser med grunnlag 

i godkjent distriktsplan etter reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning 
7.1 Forbud mot forurensning 

Forurensning og forsøpling, er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er 

forbudt. 

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 

7.3 Støy 

Unødvendig støy skal unngås. 

7.1 Hovedregelen er at avfall skal tas med ut av området. I noen tilfeller kan det likevel være 

hensiktsmessig at noe avfall brennes for å redusere transportbehovet. Brenning av avfall krever 

normalt også tillatelse etter forurensningsloven. Materialer, gjerdeutstyr o.l. som blir henlagt utendørs 

f.eks. etter byggearbeider, må transporteres ut av området. 

7.2 Det kan gis tillatelse til bruk av sand og jord mv. til snøsmelting. Bestemmelsen åpner ikke for 

bruk av kalk. 

§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 

formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet 

til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

I direktoratets rundskriv ”Forvaltning av verneforskrifter” november 2001er det gitt veiledning til 

innholdet i de generelle dispensasjonsbestemmelsene. 

Må skrives om! 

§ 5. Forvaltningsplan 
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Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, 

tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for 

naturforvaltning. 

Forvaltningsplaner skal vise hvordan forskriftene skal praktiseres og være et hjelpemiddel for 

forvaltningsmyndigheten i den daglige forvaltningen av verneområdet. Målsettingen er å kunne styre 

aktiviteter/virksomhet innenfor et verneområde slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter 

mellom ulike brukerinteresser. De retningslinjer som trekkes opp i en forvaltningsplan må ligge 

innenfor rammen av forskriftene.For bedre å kunne sikre verneverdiene og styre brukerinteressene kan 

det være hensiktsmessig å dele inn et verneområde i forvaltningssoner. I slike soner kan det i 

forvaltningsplanen anbefales forskjellig dispensasjonspraksis. 

Forvaltningsplaner skal rulleres med jevne mellomrom, og/eller etter behov. En plan skal rulleres 

minst hvert 10 år. 

§ 6. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette 

skjøtselstiltak 

for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet. 

Hjemmel for skjøtsel av verneområder følger av naturmangfoldloven § 47.Det følger av denne 

bestemmelsen at skjøteselstiltak er tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand 

som er formålet med vernet, herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller 

fremmede treslag og restaurering etter naturinngrep. Eier eller rettighetshaver skal så vidt mulig 

varsles om skjøtselstiltak på forhånd, men beslutning om iverksetting av tiltak er ikke et enkeltvedtak 

§ 7. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

Forvaltningsmyndighet for et verneområde innebærer ansvar for å sikre en utvikling i tråd med 

verneformålet. Forvaltningsmyndigheten har som oppgaver å behandle søknader om dispensasjoner, 

utarbeide forvaltningsplaner, 

organisere oppsyn i samråd med SNO, vurdere skjøtselstiltak, samarbeide med andre myndigheter, lag 

og organisasjoner og holde kontakt med ev. rådgivende utvalg. 

Direktoratet for naturforvaltning er delegert myndighet til å fastsette hvem som skal være 

forvaltningsmyndighet for et verneområde. 

§ 8. Rådgivende utvalg 
Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet. 

Et rådgivende utvalg skal bistå forvaltningsmyndigheten med råd og uttalelser i aktuelle 

forvaltningsspørsmål. Sammensetningen av slike råd må vurderes bl.a. ut fra brukerinteressene og 

forvaltningsmessige utfordringer. I samiske områder skal samiske interesser være representert i 

rådgivende utvalg. Rådgivende utvalg bør som hovedregel oppnevnes for hele verneområdet. 

§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 

Ikrafttredelse av forskriften vil normalt være dato for vernevedtaket, dvs når vedtaket blir truffet av 

regjeringen ved kgl. res. 

Dersom tidligere forskrift skal oppheves, angis ”Fra samme tidspunkt oppheves forskrift [dato] nr… 

om… ”. 

Forskrifter om midlertidige vernevedtak oppheves særskilt av Miljøverndepartementet. 

 


